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Resumo 
 

Este trabalho, realizado na área do Mestrado em Ensino de 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico, do Instituto Politécnico da Guarda, retrata o trabalho realizado durante a 

Prática de Ensino Supervisionada, fazendo uma análise reflexiva das atividades 

desenvolvidas durante a PES sobre o processo de ensino e aprendizagem e na relação 

que ocorre em sala de aula do professor com o aluno, levando em consideração a 

afetividade. 

 O estudo foi desenvolvido, através da pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, 

ele foi dividido em três capítulos, as quais podem referir que o primeiro corresponde ao 

enquadramento institucional, expondo algumas características do local, onde se deu a 

Prática de Ensino Supervisionada. Já no segundo capítulo faz se uma descrição das 

ações desenvolvidas durante a PES. No terceiro capítulo, propõe se uma reflexão acerca 

da relevância da afetividade na relação professor- aluno no âmbito da educação infantil, 

mais especificamente na U.E. B Profº Elpídio Hermes de Carvalho. 

  Nele é apresentada a justificativa pela escolha do tema, os teóricos que sustentam 

a temática, as relações afetivas, o contexto da pesquisa e reflexões acerca dos dados 

colhidos.  

Por fim, fez-se a conclusão, relatando um pouco da experiência obtida durante a 

investigação e as reflexões as quais foram de relevância para a prática pedagógica, 

tendo em vista, que o tema “A afetividade no processo de ensino e aprendizagem da 

educação infantil” é de grande valia para os educadores repensarem suas práticas 

pedagógicas, reconhecendo que a afetividade possui um papel de suma importância no 

desenvolvimento das relações interpessoais e na construção do conhecimento.  

Palavras-chave: Afetividade, emoções, ensino e aprendizagem, relação professor-

aluno. 
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Abstract 
 

This work, carried out in the Master's Program in Teaching 1st and 2nd Cycles of 

Basic Education, of the Polytechnic Institute of Guarda, portrays the work carried out 

during the Supervised Teaching Practice, making a reflexive analysis of the activities 

developed during PES on the process of teaching and learning and in the relationship 

that occurs in the classroom of the teacher with the student, taking into account the 

affectivity. 

 The study was developed through bibliographical research and field work, it was 

divided into three chapters, which may refer that the first corresponds to the institutional 

framework, exposing some characteristics of the place, where gave the Supervised 

Teaching Practice. Already in the second chapter it makes a description of the actions 

developed during the PES. In the third chapter, it proposes a reflection about the 

relevance of affectivity in the teacher-student relationship in the scope of the infantile 

education, more specifically in the U.E. B Prof. Elpídio Hermes de Carvalho. 

  It presents the justification for choosing the theme, the theorists who support the 

theme, the affective relations, the context of the research and reflections about the data 

collected. 

Finally, he made the final notes, reporting a little of the experience gained during 

the research and the conclusions that were relevant to the pedagogical practice, in view 

that the theme "The affectivity in the process of teaching and learning of early 

childhood education "It is of great value for educators to rethink their pedagogical 

practices, recognizing that affectivity plays a very important role in the development of 

interpersonal relationships and in the construction of knowledge. 

 

Keywords: Affectivity, emotions, teaching and learning, teacher-student relationship. 
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Introdução 
 

A realidade atual busca cada vez mais pessoas preparadas, pois é assim que o 

mercado determina. Dessa forma, é função da escola como entidade de ensino preparar 

os seus educandos, transformando-os assim em cidadãos críticos e participativos. 

Perante essa concepção de educação é que se deve empregar e trabalhar com uma forma 

metodológica voltada para a participação do aluno na construção do conhecimento, 

possibilitando a crítica pelo mesmo. 

 Apesar das disciplinas apresentarem os mesmos conteúdos durante séculos, o que 

faz o seu diferencial é a metodologia empregada para trabalhá-los de forma dinâmica.  

Assim, trabalhando dessa forma com a finalidade de chamar a atenção dos alunos 

de forma significativa, é que ocorrerão os avanços essenciais dentro da educação. A 

nova modalidade de ensino, a política educacional ditada pelo Banco Mundial e 

absorvida principalmente pelos países emergentes vem prejudicando de forma danosa a 

formação do cidadão, já que para eles o que serve é a quantidade e não a qualidade, 

entrando em choque com o que trata os PCNS (Parâmetros Curriculares Nacionais).  

Neste âmbito, encontramos o curso de mestrado em Ensino de 1º e 2º ciclos da 

Educação Básica, no qual são investigadas áreas diferentes e integrantes do currículo, 

mas que estão relacionados umas com as outras, proporcionando a interdisciplinaridade, 

entre elas podemos citar: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Matemática, Geografia 

e História do Brasil. 

Dessa forma, propus expor essa realidade experimentada, durante a realização da 

Prática de Ensino Supervisionado (PES) de 1º e 2º ciclos do Ensino Básico, realizando-

se a aplicação dos conteúdos programáticos referentes à turma em prática de ensino, de 

forma contextualizada e adequando conforme a realidade da comunidade discente. 

O presente Relatório de Estágio encontra-se estruturado em três capítulos. No 

primeiro capítulo faz-se um enquadramento institucional da instituição, onde ocorreu a 

PES (Prática de Ensino Supervisionada). Já no segundo capítulo surge uma descrição 

das atividades desenvolvidas durante a PES, explicando como foram desencadeadas as 

metodologias previamente preparadas e estruturadas para a turma onde ocorre a prática 

de ensino supervisionada. No último capítulo abordamos a proposta de relevância da 
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afetividade no ambiente escolar da educação infantil, mais especificamente na U.E.B. 

Profº Elpídio Hermes de Carvalho para uma educação mais significativa. 

É a partir deste último capítulo que ressaltamos a importância de valorização da 

afetividade no ambiente escolar, para isso, os educadores devem está preparados e 

qualificados para atender a esta necessidade, objetivando desenvolver nessas crianças 

habilidades e competências tornando-as seres ativos no processo de construção do saber. 

Finalizando, apresentamos a conclusão do estudo entre outros aspectos, 

enfatizando a importância da afetividade no âmbito escolar para o pleno 

desenvolvimento cognitivo das crianças. 
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CAPITULO I-ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 
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1.1 .Caracterização do meio 

 
1.1.1 .Breve caracterização de São Luís 

 

A cidade de São Luís é a capital do estado do Maranhão, que fica na região 

nordeste do Brasil. E segundo Nascimento (2001, p.68) ela foi fundada por franceses 

em 08 de setembro de 1612, depois foi invadida pelos holandeses, e posteriormente, 

colonizada pelos portugueses, recebeu esse nome em homenagem ao rei da França Luís 

IX. 

São Luís que hoje observamos possui grandes traços arquitetônicos portugueses, 

porém, no início era constituída apenas de ocas de madeira ou barro e palha, assim eram 

as residências dos primeiros moradores da Ilha de Upaon-Açu, ou Ilha Grande 

denominação dada à cidade pelos índios que já se encontravam antes da chegada dos 

franceses. 

Após três anos de dominação francesa, os portugueses conquistam o território em 

1615, porém, novos problemas surgem para a coroa portuguesa, e em 1641, os 

holandeses resolvem invadir São Luís fazendo com que muitos setores sofressem 

prejuízos, consequentemente a cidade decaiu. Contudo, o governo português conseguiu 

expulsar os holandeses em 1644, fazendo com que a cidade voltasse a crescer. 

A capital maranhense faz limites com outros municípios do estado que são: Paço 

do Lumiar e São José de Ribamar, além também com o Oceano Atlântico, estar 

localizada entre as Baías de São Marcos e São José Oceano Atlântico, como retrata a 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Mapa da cidade de São Luís entre as baías de São Marcos e São José. 
fonte: https://www.google.com.br 

https://www.google.com.br/
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Para ter acesso ao interior do estado, a outros estados e até mesmo a outro país, a 

cidade conta com as ferrovias Estrada de Ferro Carajás e Ferrovia Norte-Sul, com a 

rodovia BR135, que liga ao continente e pelo transporte aéreo o Aeroporto Internacional 

Marechal Cunha Machado. 

Devido à sua privilegiada localização geográfica, São Luís conta com grandes 

empresas como Alumar, CVRD (Companhia Vale do Rio Doce), entre outras, que se 

estabeleceram na cidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico, cultural e 

social, pois, essas corporações, desenvolvem grandes projetos nessas áreas citadas, 

tendo em vista que este município possui um litoral que faz fronteira com os maiores 

mercados da Europa e dos Estados Unidos. Além disso, os ludovicenses contam com o 

segundo maior porto do mundo em profundidade, o Porto do Itaqui que só perde para o 

Porto de Roterdã, na Alemanha. 

Em 1997, São Luís, foi tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para Cultura, Ciência e Educação), segundo 

Botelho (2007) a cidade recebeu esse título devido ao seu conjunto arquitetônico 

colonial português que foi adaptado ao clima local predominantemente quente e 

húmido.  

Fazem parte desse acervo arquitetônico cerca de 3500 construções que incluem 

mais de 250 hectares do centro histórico, que correspondem a sobrados com mirantes 

revestidos em azulejos portugueses como ilustrado na (figura 2), e que já havia sido 

tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 1974. 

 

 

Figura 2-Centro Histórico de São Luís 
fonte: https://www.google.com.br 

https://www.google.com.br/
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Assim, a capital maranhense que mesmo com o seu desenvolvimento se tornou 

patrimônio cultural da humanidade, devido à preservação do centro histórico da cidade 

conserva até aos dias de hoje parte de sua história nas valiosas edificações dos séculos 

XVII e XIX deixada pelos portugueses.  

Entre as construções coloniais mais significativas que nós herdamos, podemos 

enfatizar: o Palácio dos Leões (sede do governo do estado), o Palácio de La 

Ravardiére (sede da prefeitura), a Catedral de São Luís (Igreja da Sé), o Palácio 

Episcopal, o Convento do Carmo, o Convento das Mercês, a Casa das Tulhas, as igrejas 

do Rosário e do Desterro, a Casa das Minas, das Fontes e das Pedras, o Teatro Artur 

Azevedo e muitos outros. 

 Essas construções que em sua maioria ficam na região da Praia Grande, bairro 

mais antigo da cidade, recebeu em 1987 uma importante obra realizada pelo governo do 

estado, o Projeto Reviver, que cuidou de revitalizar os casarões e sobrados deteriorados 

pela ação do tempo e dos fenômenos naturais. 

O Projeto Reviver transformou casarões e sobrados abandonados em restaurantes, 

bares, galeria de arte e museus, tudo para que os turistas e a própria população 

ludovicense pudesse recordar a história que vinha ficando adormecida num dos mais 

belos cartões postal da cidade, ou seja, sua beleza arquitetônica. 

 Podemos encontrar as mais lindas manifestações folclóricas de acordo com 

Cordeiro & Trovão (2006) como o bumba meu boi, cacuriá, tambor de crioula, essas 

demonstrações culturais ocorrem principalmente no mês de junho, denominadas de 

festas juninas. Tal tem no carnaval de rua sua expressividade cultural por meio de 

blocos populares e bandinhas tradicionais. 

São Luís também é conhecida como “Atenas Brasileira”, devido a seus valiosos 

escritores como: Aluísio de Azevedo, Gonçalves Dias e Graça Aranha, que enriquecem 

a cultural local com seus belos e apaixonantes poemas e romances e que assim a 

tornaram a “Ilha do Amor”. 

Dessa forma, essa cidade que canta e encanta com suas belas manifestações 

culturais, artísticas e arquitetônicas, principalmente no centro da cidade, tentando 

preservar seu patrimônio, sofre com o desenvolvimento desordenado dos grandes 

centros urbanos, surgindo novos bairros, palafitas e favelas, com consequências não 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_dos_Le%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_La_Ravardi%C3%A8re
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_La_Ravardi%C3%A8re
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Episcopal_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Episcopal_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Artur_Azevedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Artur_Azevedo
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muito propícias para uma urbanização igualitária, gerando problemas de ordem social e 

econômica. 

1.2 .Caracterização da Escola  
 

A UEB Jornalista Neiva Moreira foi inaugurada em 2012, pelo Prefeito da época 

João Castelo, a escola recebeu esse nome em homenagem ao jornalista e político José 

Guimarães Neiva Moreira, que nasceu no município maranhense de Nova Iorque, no dia 

10 de outubro de 1917. 

A escola está localizada na Avenida 01, s/nº, Conjunto Bequimão, São Luís –

Maranhão,e oferece as seguintes etapas de ensino:Ensino Fundamental regular (séries 

iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos (EJA)  com supletivo referente ao 

ensino fundamental. 

Essas modalidades são oferecidas nos respectivos turnos: 

 Ensino Fundamental anos iniciais - Matutino; 

 Ensino Fundamental anos finais - Vespertino; 

 Educação de Jovens e adultos - Noturno. 

Quanto à infraestrutura a escola oferece alimentação de acordo com o horário da  

aula a qual o aluno frequenta, possui bebedouros com água filtrada,dispõe de 

computadores para os trabalhos administravivos da secretaria para :digitação de 

declarações , de provas ,dispõe de  DVD e aparelho de som como recurso pedagógico 

para os professores, porém falta TV e Data Show para completar o suporte. 

A escola disponibiliza as seguintes dependências: (ver apêndice 14) 

  10 salas de aulas utilizadas; 

 Sala de diretoria; 

 Sala de professores; 

 Laboratório de informática; 

 Sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado 

(AEE); 

 Quadra de esportes coberta; 
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 Cozinha; 

 Biblioteca; 

 Banheiro dentro do prédio; 

 Banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; 

 Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade 

reduzida; 

 Sala de secretaria; 

 Banheiro com chuveiro; 

 Refeitório; 

 Despensa; 

 Almoxarifado; 

 Área verde. 

A equipe de trabalho da escola dispõe, predominantemente, de um grupo bem 

diversificado de profissionais atuando, em seu quadro de funcionário que inclui de 

professores, direção, vice direção, coordenação e secretária, além desses servidores  

quando solicitados pela equipe pedagógica da escola, são oferecidos pela SEMED 

(Secretaria Municipal de Educação): o psicopedagogo, a assistente social, o psicólogo e 

o fonoaudiólogo. Existem também os porteiros e zeladores que estão permanentemente 

em escala de plantão e são contratados por uma empresa terceirizada. 

Conscientes de que o papel da escola consiste em formar pessoas críticas, 

reflexivas e criativas na sociedade contemporânea, a UEB (Unidade de Educação 

Básica) Jornalista Neiva Moreira, instituiu o seu Projeto Político Pedagógico (PPP), 

uma vez que este foi construído de forma coletiva, dando espaço para um ambiente 

democrático. 

Diante desse ambiente de democratização, a UEB (Unidade de Educação Básica) 

Jornalista Neiva Moreira em estudo, como ilustra a (Figura 3), tem por objetivo 

proporcionar um ensino de qualidade aos seus alunos, possibilitando a autonomia 

intelectual, moral e social. 

Além disso, abre o espaço para uma significativa parceria com a família que acaba 

participando ativamente das atividades a serem trabalhadas no ambiente escolar e que 
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podem ser muito importantes para o convívio familiar. A sua proposta curricular 

fundamenta- se nos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais). 

Portanto, a partir desse embasamento que ocorre por meio dos PCN’s (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) e do PPP (Projeto Político e Pedagógico) é que a escola realiza 

o seu real papel de transmitir conhecimentos significativos e não de educar apenas, 

como a maioria dos pais pensa, já que essa função cabe primeiramente à família. Assim, 

partindo de uma educação democrática ambos poderão tirar bons frutos. 

 
 

Figura 3- Fachada das UEB Jornalista Neiva Moreira 
Fonte : https://www.google.com.br 

 

 

1.2.1. Caracterização do 6º ano B da UEB Jornalista Neiva Moreira 
 

A turma do 6º ano B era composta por 35 alunos, vinte do sexo feminino e 15 do 

sexo masculino. A maioria dos alunos eram bem interessados e educados, 

demonstravam interesse em participar das atividades propostas, pois, estavam 

entusiasmados com o que lhes foi oferecido no decorrer da PES. 

https://www.google.com.br/
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Percebeu-se que os alunos eram provenientes de famílias com situação 

economicamente moderada. De forma geral, as pessoas envolvidas no apoio pedagógico 

acompanhavam satisfatoriamente o desenvolvimento dos educandos cotidianamente, 

para que as atividades propostas pelos professores para casa fossem realizadas. 

No que diz respeito ao tempo livre, observou-se que os alunos gostavam de 

participar de atividades físicas como de torneio de futebol, leitura de livros 

paradidáticos e utilização de computador. 

 Durante o primeiro contacto que tive com eles observei que a turma era bem 

participativa, os alunos bem observadores e motivados para o estudo, exceto um ou 

outro que fazia brincadeiras, mas quando eram chamados atenção respeitavam e 

procuravam responder de foram satisfatória. 

A sala de aula é estruturada da seguinte forma como estar demonstrada abaixo na 

(Figu 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                    Figura 4 - Planta da sala de aula. 
                                Fonte: Elaboração Própria 
 

No capítulo seguinte abordaremos a Prática de Ensino Supervisionada, 

desenvolvida na Unidade de Educação Básica Jornalista Neiva Moreira.  
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CAPÍTULO II- DESCRIÇÃO DA PRÁTICA DE ENSINO 
SUPERVISIONADA 
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2.1. Prática de Ensino Supervisionado no 2º ciclo de Ensino Básico 
 

Os alunos não precisam de guias espirituais, nem de catequizadores. 

Eles se constroem encontrando pessoas confiáveis, que não se limitam 

a dar aulas, mas que se apresentam como seres humanos complexos e 

como atores sociais que encarnam interesses, paixões, dúvidas, 

falhas, contradições (...) atores que se debatem como todo mundo, 

com o sentido da vida e com as vicissitudes da condição humana. 

(Perrenoud, 2005:139). 

 

Levando em consideração a minha prática de sala de aula, iniciei a Prática de 

Ensino Supervisionada (PES) ciente das minhas limitações e potencialidades, sendo que 

busquei ter uma postura humilde, de que não se tem todo o conhecimento pronto, mas 

que ele é construído ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem. 

As experiências da Prática de Ensino Supervisionada no 2º ciclo do Ensino Básico 

ocorreram na turma do 6º ano B da UEB Jornalista  Neiva Moreira, nos dias 10, 11 e 14 

de setembro de 2015, onde foram ministradas aulas das disciplinas de ciências, história, 

geografia, matemática  e língua portuguesa, tendo como professora cooperante a 

professora Alzira, que deu orientações de como estava o nível da turma, a supervisão do 

estágio aconteceu por meio do Professor Doutor Sérgio Mendes. 

O primeiro passo que fiz foi organizar um horário de aulas a serem ministradas, 

como mostra o quadro 1, para melhor organização da minha PES e também para 

informar aos alunos a rotina que iríamos ter durante esses três dias consecutivos que 

estive com eles. 

Tabela 1:Horário de aula para Prática de Ensino Supervisionada no 6ºano B 
HORÁRIOS 10/09 11/09 14/09 
1º Língua Portuguesa Matemática Matemática 
2º Língua Portuguesa Matemática História 
INTERVALO       
3º Ciências Geografia História 
4º Ciências Geografia Ciências 
5º História Língua Portuguesa Geografia 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 



 
 

13 
 

Os objetivos deste estágio foram atingidos a partir do momento que nos 

possibilitou uma reflexão sobre a prática que tivemos de desenvolver, diferente da 

minha vivência atual como docente de crianças da educação infantil, buscou-se uma 

linguagem mais elaborada para trabalhar com os alunos deste estágio, que possuem um 

nível de conhecimento bem mais amplo do que os discentes do meu quotidiano. 

As planificações elaboradas e alguns recursos utilizados na turma do 6 º ano B  

encontram-se nos apêndices deste trabalho, e tiveram como eixo norteador os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

2.1.1. Ciências Naturais 
 

O conteúdo programático com que iniciei a Prática de Ensino Supervisionada na 

turma do 6º ano B em relação à área de Ciências Naturais, ocorreu em dois dias, com 

um total de 150 minutos e incidiu como tema central sobre a água, como consta na 

planificação (ver apêndice 1 e 2), reconhecendo a sua importância para os seres vivos, 

além de proporcionar um ambiente de reflexão sobre o cuidado com esse bem tão 

precioso na atualidade. Este foi abordado por fazer parte da grade curricular do ensino 

fundamental relacionado com o 6ºano.  

Durante a realização das atividades apresentei um vídeo com a música “Planeta 

água”, no data show e em seguida questionei-os sobre o que observaram na canção, e 

no quadro fui listando tudo o que eles expressaram ter visto. 

Para dinamização do trabalho dividia a turma em pequenos grupos, como mostra 

no apêndice 14 de registros fotográficos, visando uma releitura do texto Planeta água, 

apresentada no anexo 1. Em seguida, responderam às perguntas que escrevi no quadro 

branco sobre o tema em discussão e por sorteio essas respostas foram lidas para o 

coletivo suscitando uma participação dos alunos bem significativa. 

Na aula seguinte, houve a apresentação e exploração do vídeo da Carta 2070, no 

data show. No final fez-se uma análise baseado no vídeo da carta e da canção, traçando 

um paralelo da atual conjuntura com futuro provável a respeito desse mineral essencial 

para a vida do ser vivo. 
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Para concluir e avaliar o tema abordado, de forma bem prazerosa realizamos uma 

atividade com cruzadinha numa atividade xerocopiada que se encontra no anexo 2, onde 

foram respondendo de forma bem participativa. 

Segundo a proposta curricular para o ensino de ciências (2009), o fazer 

pedagógico necessita reconhecer na teoria defendida por Vygotsky (2003), Rogers 

(2001), Paulo Freire (1999), Freud (1998) e principalmente em Piaget(2001), a 

importância do Construtivismo como forma significativa para elaboração 

consequentemente dos livros didáticos  no ensino de Ciências e nas experiências 

vividas. 

         O construtivismo demonstra que o sujeito para adquirir conhecimento, precisa 

interagir com outros indivíduos, seres vivos e também com objetos, podendo ser eles 

concretos ou abstratos. 

Para que exista essa interação no ambiente escolar, é fundamental e necessário 

priorizar um ensino que busque a investigação.  

 

2.1.2. História do Brasil 
 

Os conteúdos programáticos desenvolvidos nas aulas de história foram Fontes 

Históricas e Linha do Tempo, sendo que podemos localizar a planificação deste tema 

nos apêndices 3e 4 . Estes conteúdos foram escolhidos por fazerem parte da grade 

curricular de história no ensino fundamental referente ao 6º ano. Planejou se uma aula 

de 100 minutos para o primeiro conteúdo e outra de 50 minutos para o segundo tema. 

Inicialmente, coloquei os alunos em círculo, para melhor desenvolvimento das 

atividades a serem realizadas, depois distribui uma ficha para responderem 

individualmente sobre perguntas pessoais intitulada, “Tudo sobre mim”, apresentada no 

anexo 3 ,para a socialização das respostas pedi que trocassem de fichas e um 

apresentasse as respostas do outro. Foi bem interessante observar o envolvimento deles 

na atividade proposta. 

Em seguida apresentei a palavra HISTÓRIA e solicitei que voluntariamente 

fossem falando sobre a definição que possuem do termo, após essa participação 
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apresentei-lhes o significado no slide da palavra apresentada, solicitando que todos 

lessem juntos. 

Posteriormente, demonstrei uma variedade de fontes históricas no slide que estar 

demonstrada no anexo 4 e à medida que fui apresentando eles foram relatando o que 

observavam .Para isso li em seguida o conceito de fontes históricas, somente nessa hora 

fizeram a relação e verificam  que haviam acabado de descrever eram fontes históricas. 

Para finalizar o dia, dividi a turma em pequenos grupos, para transporem para o 

papel aquilo que observaram nas imagens, e no final houve um relator por grupo. 

Na aula seguinte sobre a Linha do tempo, mostrei-lhes a linha da história no 

Brasil que encontrasse no anexo 5, e foram questionados se já tinham visto alguma linha 

do tempo. Posteriormente, surgiu a apresentação da história do dinheiro anexo 6 para 

confecção da linha do tempo do dinheiro realizada ( ver anexo7) de forma individual. 

Dentre as atividades desenvolvidas foi de suma relevância escutar um pouco do 

que os alunos já trazem como conhecimento sobre o assunto. 

O ser humano vive num mundo de conceitos, formado por imagens, símbolos, 

modelos e representações que possibilita uma melhor compreensão do mundo que o 

cerca. Os conceitos baseiam-se em abstrações dos elementos essenciais e comuns de 

uma determinada categoria de objetos, eventos ou fenômenos e que são designados em 

determinada cultura por um símbolo. Desde cedo, o indivíduo procura aprender o 

sentido de alguns objetos ao seu redor, construindo em sua estrutura cognitiva, uma 

organização de conceitos, denominados de conhecimentos prévios. Esses 

conhecimentos, geralmente, são originados a partir da curiosidade. 

 Ausubel ( 2003, p. 155) relata que : 

Por conseguinte, parece aparente que não só a presença de ideias ancoradas claras, estáveis, 
discrimináveis e relevantes na estrutura cognitiva é o principal fator de facilitação da 
aprendizagem significativa, como também a ausência de tais ideias constitui a principal influência 
limitadora ou negativa sobre a nova aprendizagem significativa. Um destes fatores limitadores é a 
existência de ideias preconcebidas erradas, mas tenazes. Contudo e infelizmente, tem-se feito 
muito pouca investigação sobre este problema crucial, apesar do fato de que a não aprendizagem 
de ideias preconcebidas, em alguns casos de aprendizagem e retenção significativas, pode muito 
bem provar ser o único e mais determinante e manipulável fator na aquisição e retenção de 
conhecimentos de matérias. 
 
Segundo o autor, os conhecimentos prévios já existentes relacionam-se por meio 

de uma mudança, onde certa estrutura cognitiva já existente está em relação a um novo 
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conhecimento, portanto para ele a aprendizagem não se dá por uma simples assimilação 

dos conhecimentos já transmitidos pelo professor, mas o que ocorre é uma 

reorganização e desenvolvimento dos conhecimentos prévios dos alunos. 

Portanto, é necessário adaptar-se a um ensino da história baseado nessa 

reorganização e desenvolvimento dos conhecimentos adquiridos pelos alunos para um 

estudo mais significativo.  

 

2.1.3. Geografia do Brasil 

 

O conteúdo programático abordado nas aulas de geografia foi sobre “Espaço e 

Paisagens” (ver apêndices 5 e 6 ) . Ele foi escolhido por pertencer à grade curricular do 

ensino fundamental direcionado ao 6º ano, sendo que foi planejado para a primeira aula 

de 50 minutos e para a outra subsequente um tempo de 100 minutos. 

Inicialmente, coloquei a projeção de diferentes paisagens e em seguida provoquei 

os alunos a falarem sobre o que haviam observado na exibição. A partir daí fui 

perguntando se tudo que olhavam nas imagens era natural ou geográfico, para em 

seguida mostrar-lhes o conceito de natural e geográfico, realizando uma leitura de forma 

coletiva das definições. 

Após a leitura coletiva dividi a turma em grupos e entreguei-lhes imagens para 

serem analisadas e identificarem os elementos naturais, ou geográficos nas figuras, os 

grupos escolheram uma pessoa para ir à frente apresentar para os demais colegas da 

sala. 

Na aula seguinte, realizou-se um feedback da aula anterior utilizando imagens 

para selecionar elementos culturais e naturais, assim em seguida individualmente, os 

alunos foram orientados a fazerem desenhos, expressando o tema em estudo.Após essa 

atividade alguns alunos se pronunciaram para apresentar seus desenhos e explicá-los. 

Para finalizar, distribuí em duplas (ver apêndice 14 de registro fotográfico) os 

alunos para formarem o quebra-cabeça de uma paisagem e a partir dela redigirem um 

pequeno texto e no final socializaram. 
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As aulas de geografia necessitam de um ensino dinâmico, participativo voltado 

para um ambiente atrativo e significante. Para isso, o professor, deve buscar recursos 

tecnológicos que podem ser utilizados em sala de aula. 

Segundo Dardel (2011, p. 14):  

O espaço geográfico não é somente superfície. Sendo matéria, ele implica numa profundidade, 
numa espessura, numa solidez ou numa plasticidade que não são dadas pela percepção interpretada 
pelo intelecto, mas encontradas numa experiência primitiva: resposta da realidade geográfica a 
uma imaginação criativa que, por instinto, procura algo como uma substância terrestre ou que, se 
contradizendo, a irrealiza em símbolos, em movimentos, em prolongamentos, em profundidades.  

Partindo do pensamento do autor, podemos compreender que o espaço geográfico 

refere-se à percepção, e à imaginação, que permeia o real com o imaginário. Assim é 

compreensível, a relevância do contato físico e concreto do aluno com o meio e com o 

objeto de estudo, mesmo que seja através de uma simples observação, ou pela 

observação participante. 

Dessa forma, foi através das imagens que levei para sala de aula que tentei 

demonstrar os conteúdos abordados, de forma mais próxima da realidade dos alunos. 

 

    2.1.4. Língua Portuguesa 
 

O conteúdo programático abordado nas aulas de Língua Portuguesa baseou-se na 

leitura, na interpretação do texto poético, na produção textual e ortografia, sua 

planificação encontra-se nos apêndices 7 e 8. Este conteúdo foi selecionado por se 

adequar à grade curricular do ensino fundamental, na área de português e direcionado ao 

6º ano. Foi planejada uma aula inicial, com duração de 100 minutos e outra com tempo 

de 50 minutos para finalizar o conteúdo ministrado. 

Inicialmente, resgatou-se a música “Planeta Água” (ver anexo 1) que já havia 

sido trabalhada na disciplina de Ciências Naturais, e surgiu a oportunidade de trabalhar 

o mesmo texto, no âmbito de Língua Portuguesa, fazendo um elo entre as duas áreas. 

Após a leitura em voz alta e coletiva da canção, realizou-se a apresentação das 

características de um poema, para demonstrar que a música trabalhada também é um 

poema. 
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Posteriormente, solicitou-se que escrevessem individualmente um texto 

explicando a origem, distribuição e utilidades da água, podendo ser através de desenho 

também a produção. Os alunos participaram da atividade proposta com muito esmero, 

onde pude perceber que eles estavam bem entusiasmados com o que produziam. 

Alguns alunos fizeram questão de apresentar suas produções para os demais 

colegas da sala de aula, onde ficaram em silêncio para ouvir o que o outro tinha para 

expor. 

Na aula seguinte utilizando a brincadeira do “Soletrando”, a turma foi dividida em 

dois grupos meninas e meninos, e cada grupo si ajudou ,recebe-se 10 palavras para pedir 

para o outro time soletrar, no final seria vencedor quem soletrasse o maior número de 

palavras corretamente. Coincidentemente deu empate e o prêmio que foi bombons de 

chocolate foi partilhado com todos. 

A exploração da linguagem oral e escrita foi realizada de forma bem dinâmica, 

com o propósito de envolver os discentes nas atividades propostas, onde o lúdico 

também desperta para o aprendizado. 

A ludicidade é um meio muito importante para a avaliação da aprendizagem dos 

educandos, pois de maneira descontraída identifica-se quem realmente conseguiu atingir 

esse objetivo. Além disso, o trabalho em grupo possibilita uma maior aprendizagem e 

este momento favoreceu uma aprendizagem significativa para as crianças. Tal como, 

situação prazerosa que certamente ficará marcada em suas memórias e acaba por 

facilitar o entendimento de tal conhecimento.  

D’Avila (2006, p.18) entende que: 

 A realização de atividades lúdicas na sala de aula não significa dizer que se está ensinando 
ludicamente, se este elemento aparece como acessório. O ensino lúdico é aquele em que se 
inserem conteúdos, métodos criativos e o enlevo em se ensinar e, principalmente, aprender. 

 Desse modo, estimular momentos prazerosos de atividades, tendo como foco a 

aprendizagem da leitura significativa, possibilita ao mesmo tempo criar um diálogo com 

os autores e com o mundo da imaginação e criação. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(1997, p.16), ao final do Ensino Fundamental, é essencial que:  
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“cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a 
palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações”. 

 Neste sentido, a escola, assume um papel primordial no processo de construção 

de saberes dos alunos, a fim de possibilitar a ampliação da leitura de mundo e 

autonomia do sujeito, para que ele possa intervir em seu próprio contexto. 

 

      2.1.5. Matemática 
 

O conteúdo programático trabalhado nas aulas de matemática foi sobre 

“Expressões Numéricas”, como consta a planificação nos apêndices 9e 10. Este 

conteúdo foi escolhido por se adequar à grade curricular do ensino fundamental na área 

de matemática direcionado ao 6º ano. Planejou-se uma aula de 100 minutos para iniciar 

o assunto e outra com duração de 50 minutos, para encerrar o conteúdo ministrado. 

Inicialmente, foram apresentados os conceitos de regras e prioridades a partir da 

dinâmica do envelope colorido e numerados estando sobre a mesa do professor, pedi 

que dois alunos viessem espontaneamente até à mesa e pegasse os envelopes coloridos. 

Eles abriram os envelopes com as palavras e após a leitura das mesmas questionei-os se 

saberiam qual o significado de cada uma, alguns educandos responderam e após esse 

momento, apresentei o slide com conceito das palavras que foram lidos coletivamente. 

Em seguida, solicitei a participação de outros alunos, claro que espontaneamente, 

para pegarem os envelopes numerados. À medida que iam abrindo e lendo as regras das 

expressões numéricas, era apresentado um exemplo no slide e posteriormente, outros no 

quadro branco para reforçar as regras em estudo. Também construímos coletivamente, 

um cartaz com as regras de sinais para uma expressão numérica. 

Para finalizar a aula do dia, organizei duplas para realização do bingo das 

expressões numéricas. 

Na aula de encerramento iniciei, revisando com algumas expressões numéricas no 

quadro branco, em seguida utilizando uma conta modelo de água (ver anexo 8) fizemos 

a leitura dos números que nela tinha e, a partir daí elaboramos algumas expressões 

numéricas coletivamente, assim foi possível demonstrar que a matemática está inserida 

nas ações do nosso dia a dia. 
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Assim, conforme os PCN’s ( 1998, p. 49). 

Os conteúdos a serem trabalhados pode se dar numa perspectiva mais ampla, ao procurar 
identificá-los como formas e saberes culturais, cuja assimilação é essencial para que produza 
novos conhecimentos. Dessa forma, pode-se considerar que os conteúdos envolvem explicações, 
formas de raciocínio, linguagens, valores, sentimentos, interesses e condutas. Assim, nesses 
parâmetros os conteúdos estão dimensionados não só em conceitos, mas também em 
procedimentos e atitudes. 

 Seguindo esta linha de raciocínio o professor fará a opção por conteúdos que 

possibilitem que os educandos relacionem as informações adquiridas na teoria em sala 

de aula com a prática encontrada no seu dia a dia, identificando conceitos, 

procedimentos e atitudes que são socialmente importantes para a formação do cidadão. 

 

      2.2. Reflexões /Síntese Final sobre a Prática de Ensino Supervisionada 
 

Durante a prática de ensino supervisionada, busquei desenvolver atividades que 

estivessem em sintonia com a proposta pedagógica a ser trabalhada na escola da PES. 

No primeiro momento, senti-me receosa por talvez não conseguir realizar as 

adaptações necessárias aos conteúdos propostos e a linguagem dos alunos. Assim, 

houve a necessidade de buscar conhecimentos científicos em áreas de que não tinha 

pleno domínio. 

No ambiente escolar, propus-me ser uma pessoa simples, humilde e humano. 

Demonstrei aos alunos que os erros são próprios do ser humano, mas que não devemos 

nos acomodar e concordar com posturas passivas. 

Estabeleci logo de início um ambiente acolhedor, amigável, onde os educandos 

pudessem dar suas opiniões e debater assuntos diversos, que conduzissem a uma 

aprendizagem significativa. Dessa forma, foi possível desenvolver as atividades de 

forma amistosa e consistente, com todos os alunos envolvidos no processo. 

Entretanto, fiz as minhas ressalvas para que os alunos tomassem consciência de 

que há uma diferença entre o papel do docente, agente que ajuda a promover a 

aprendizagem, e o aluno, elemento que está em busca do conhecimento. Alguns alunos 

ousaram testar a minha autoridade, mas imediatamente transmiti a mensagem, de que há 

uma barreira entre trabalhar num clima amigável e as brincadeiras excessivas. 
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As dificuldades em relação às estratégias foram superadas por meio do diálogo 

com o Professor supervisor, Sérgio Mendes, tendo em vista que durante a realização de 

uma atividade que solicitei que ficassem em grupos , depois voltei para  individual e por 

fim voltei a dividir em grupos, aquele momento de vai e volta proporcionou um 

ambiente de desorganização da sala de aula. 

No que diz respeito aos recursos didáticos, acredito que soube aproveitá-los da 

melhor maneira possível, objetivando uma aprendizagem significativa em relação aos 

alunos. Fiz uso de materiais escritos como textos impressos até recursos audiovisuais 

como: data show, vídeos, músicas, jogos e quebra-cabeças. Não tive dificuldades na 

execução das tarefas, pois, levei todos os meus recursos pessoais (caixa de som, data 

show e extensão) para a escola da PES. 

Em relação a preparação científica, busquei aprofundamento em livros e junto de 

colegas que trabalham com essas áreas especificamente. De um modo geral, consegui 

superar o medo de lecionar em áreas que não tinha domínio e conseguir encaminhar os 

conteúdos que lecionei de forma satisfatória, principalmente nas áreas de Língua 

Portuguesa e Ciências Naturais. Em relação à Matemática, História e Geografia do 

Brasil, foi necessária uma maior dedicação, por serem áreas que apresento mais 

dificuldades.  

Apesar de ter tido um aproveitamento positivo, considero que ainda tenho um 

grande caminho a percorrer. Contudo, acredito ter adquirido uma importante 

experiência docente essencial, para minha vida de professora.  

E como no próximo capítulo irei abordar o tema afetividade, faz-se necessário 

registrar que durante a Prática de Ensino Supervisionado, tentei vivenciar um clima de 

afetuoso durante as regências, por meio principalmente da escuta, tendo em vista que a 

valorização das vivencias do aluno, facilita a aprendizagem, ou seja, o afeto e o 

cognitivo devem estar lado a lado durante o processo de ensino e aprendizagem. 
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CAPÍTULO III-A AFETIVIDADE NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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3.1. Enquadramento Teórico 
 

Diante de toda significação que a educação infantil tem para o pleno 

desenvolvimento do ser humano, buscou se nesse trabalho a opinião de teóricos como 

Piaget (2001), Vygotsky (2003) e Wallon (2003) que, durante seus estudos, observaram 

relação existente a entre afeto e conhecimento. 

Segundo Piaget o desenvolvimento afetivo da criança é de grande relevância para 

seu desempenho, considerando que: 

Os sentimentos e as operações intelectuais não constituem duas realidades psíquicas, pois o 
pensamento é sempre acompanhado de uma tonalidade e significado afetivo, portanto, a 
afetividade e a cognição são indissociáveis na sua origem e evolução, constituindo os dois aspectos 
complementares de qualquer conduta humana, já que vem em toda atividade há um aspecto efetivo 
e um aspecto cognitivo ou inteligente (Piaget, 1983, p 234). 

Releva a importância de observar o indivíduo como ser social, que passa por fases 

do desenvolvimento com caraterísticas específicas, determinantes para a construção da 

afetividade. Observa ainda que o equilíbrio e desequilíbrio são essenciais. O autor 

explica-o, através das noções de acomodação e assimilação, afirmando que, não há 

assimilação sem acomodação ou vice-versa tendo criado o conceito da equilíbrio, que 

trata do ponto de equilíbrio em estruturas genéticas, porque é comum do próprio ser 

vivo buscar o equilíbrio que lhe favoreça a adaptação. Durante o processo de 

desenvolvimento, é importante a manifestação do sujeito sobre os objetos, pois é a partir 

desta ação que serão construídos os conhecimentos, por meio de uma postura consciente 

de organização progressiva das primeiras formas mentais elaboradas. 

No nível das relações sociais, Piaget estabeleceu a diferenciação entre relações de 

coação e de cooperação. Existe coação social, quando há um relacionamento entre duas 

ou mais pessoas, prevalecendo um elemento de autoridade ou de superioridade. Para 

explicar melhor essa relação, o estudioso exemplifica a sua tese, a partir do professor 

que possui uma imagem de prestígio perante seus alunos, não por suas ideias bem 

expostas e defendidas, mas pelo caráter de poder ou confiança que a função lhe 

proporciona. Dessa forma podemos observar que a pessoa coagida participa pouco de 

debates e exposição de ideias, ficando apenas como mero receptor de informações. A 

relação de cooperação é justamente o contrário, podendo o indivíduo através de 

reciprocidade participar ativamente dos debates e divulgação das ideias. 
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Neste contexto, Piaget (1998, apud LaTaille, 1992, p 20) afirma que:  

Quando eu discuto e procuro sinceramente compreender outrem, comprometo-me não somente a 
não me contradizer, a não jogar com as palavras etc, mas ainda comprometo-me a entrar numa 
série indefinida de pontos de vista que não são os meus. A cooperação não é, portanto, um sistema 
de equilíbrio estático, como ocorre no regime da coação. É um equilíbrio móvel. Os compromissos 
que assumo em relação à coação podem ser penosos, mas sei aonde me levam. Aqueles que 
assumo em relação à cooperação me levam não sei aonde. Eles são formais, e não materiais. 

A partir da cooperação podemos chegar à verdades por meio de métodos, 

diferente da coação que faz com que o individuo se torne um ser estático e parado em 

crenças e dogmas. As relações de coação e cooperação estão inseridas em qualquer 

sociedade, porém, Piaget (2001) chama a atenção para esta diferença principalmente no 

desenvolvimento da criança, considerando que, nessa fase de desenvolvimento, 

prevalece a relação de coação. 

Neste âmbito, a escola deve ter cuidado com esses dois tipos de relações sociais, 

pois eles estão agregados ao processo de ensino e aprendizagem. Cabe ao professor, 

como mediador do conhecimento, trabalhar a cooperação, possibilitando que os 

educandos desenvolvam seu senso critico e sejam pessoas participativas. 

Assim, a afetividade interfere significativamente na construção do conhecimento e 

na aprendizagem do individuo, pois, a partir do momento em que o educando é 

valorizado no seu contexto social, consegue garantir-se uma educação de qualidade, 

onde o afetivo é de suma relevância para o progresso educacional. 

Segundo Vygotsky (2000) a afetividade é de grande importância para 
compreensão do pensamento humano, pois, 

 (...) a vida emocional está conectada a outros processos psicológicos e ao desenvolvimento da 
consciência de um modo geral. (Vygotsky, 2000 apud Arantes, 2003, p 18).  

Vygotsky (2003) descreve que o aspeto emocional tem tanta importância quanto 

as outras áreas para o desenvolvimento do conhecimento. Dessa forma, é necessário 

promover as relações entre afeto e intelecto na educação, pois o importante é o que o 

educando venha a sentir com o conteúdo e não apenas a memorização de determinados 

assuntos. 

Partindo desse pressuposto, fica claro que temos o dever de estimular 

emocionalmente nossos alunos, por meio de atividades que tenham um cariz afetivo. 
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O professor que estabelece uma relação afetiva com seu aluno passa para ele 

segurança, evitando rupturas no campo afetivo e cognitivo da criança, possibilitando 

que o educando vença as dificuldades e consiga aprender.  

Wallon (2003), tal como Vygotsky (2003) e Piaget (2001), afirma que o campo 
cognitivo está relacionado ao campo afetivo do individuo. Contudo, estabelece uma 
diferença entre emoção e a afetividade, afirmando que:  

as emoções, assim como os sentimentos e os desejos, são manifestações da vida afetiva. Na 
linguagem comum, costuma-se substituir emoção e afetividade, tratando os termos como 
sinônimos. Todavia, não o são. A afetividade é um conceito meio abrangente no qual se inserem 
varias manifestações (Wallon, 1979 apud Galvão, 2003, p 61). 

Desta forma, Wallon (2003) refere que a emoção dá origem à afetividade, 

mostrando a relevância dos estados afetivos vividos por quem vive uma determinada 

emoção. Sendo assim, a emoção é uma condição para que aconteçam as relações 

interpessoais. As emoções são integrantes da vida intelectual do indivíduo, ou seja, há 

uma relação intrínseca entre a inteligência e a afetividade. Esta teoria tem forte poder 

sobre a prática pedagógica, pois, a emoção cria uma relação entre os indivíduos, não 

dependendo da relação cognitiva. 

Neste contexto, partindo da ideia de que a emoção tem um valor de ligação entre 

afetividade e inteligência é necessário fortalecer o afeto entre o professor e o aluno para 

que a aprendizagem seja significativa, possibilitando, a autoestima, o diálogo e a 

socialização. 

As diferentes situações vividas pelo aluno como dor, sofrimento, perda, morte e 

violência podem interferir na sua aprendizagem. Daí a importância essencial e 

imprescindível de que o professor volte seu olhar para o educando de maneira 

contextualizada, no meio em que vive, para que o processo de ensino e aprendizagem 

possa ocorrer de forma mais humana. 

 

3.2. Educação Infantil na atual Legislação Brasileira 
  

O direito à educação infantil no Brasil se deu por meio de lutas sociais travadas 

por mulheres que necessitavam trabalhar fora de casa e não tinham onde deixar seus 

filhos durante o expediente de trabalho, daí surge o termo assistencialista para as 

creches brasileiras que tinham apenas o objetivo de cuidar, excluindo a ideia de valor 
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educacional. Somente em 1988, com a promulgação da CF Constituição Federal é que a 

educação infantil é garantida na história brasileira, como direito da criança, que foi 

reforçada pela Eca 1990. Mais tarde, pela LDB nº 9394/96, a educação infantil passa a 

ser considerada como a primeira etapa da Educação básica. 

Conforme Oliveira (2011, p. 36): 

A criança é sujeito de direitos e sua educação deve ser assegurada a partir de seu nascimento, 
cabendo ao Estado fazê-lo, em complementação à ação da família; a relação entre União, estados, 
Distrito Federal e municípios realiza-se a partir da instituição de um regime de colaboração mútua; 
os municípios têm a responsabilidade pela oferta da educação infantil; a educação infantil é 
considerada a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social...) 

Apesar de não ser uma etapa obrigatória da educação básica, ela é um direito da 

criança e de sua família, que deve ser ofertada pelo poder público, mais precisamente 

pelos municípios. Neste nível, não existe avaliação com o objetivo de promoção, 

mesmo para ingressar no ensino fundamental, próxima etapa da educação básica. O 

processo avaliativo acontece por meio de observações e registro de relatórios 

individuais de desenvolvimento da criança. Assim, a educação infantil, que antes 

funcionava como instituição assistencial, após a sua legalização assumiu sua real 

dimensão na esfera educacional, de cuidar e educar, passando a vigorar como direito 

legal do cidadão e dever do Estado. 

 

3.3. Organização curricular da educação infantil  
 

Os RCNEI’s (Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil) 

elaborados em 1998 foram produzidos com a intenção de refletir sobre os objetivos, 

conteúdos e orientações didáticas para os educadores que trabalham com crianças de 0 a 

6 anos, respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. 

Constituído a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, o 

Referencial Curricular foi desenvolvido para aproximar a prática escolar às orientações 

expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Segundo o MEC (Ministério da 

Educação), os referenciais curriculares da educação infantil, não são obrigatórios com a 

DCNEI ‘s (Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil).  

A educação básica segue as diretrizes curriculares nacionais para nortearem o 

planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, todavia elas são 
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analisadas, preparadas e definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Cada 

etapa da educação básica possui  Diretrizes Curriculares Nacionais ( DCN’s) próprias 

que são normas obrigatórias a serem utilizadas no currículo das escolas, uma vez que 

podem ser adaptadas à realidade em que os sujeitos estão inseridos.  

  Sendo assim as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, objetivam 

direcionar as instituições brasileiras de ensino na organização, na articulação, no 

desenvolvimento e na avaliação das propostas pedagógicas. Dessa forma, o currículo na 

educação infantil, deve permitir a interação, a cooperação e a confiança da criança, para 

que ela seja independente e criativa dentro de uma aprendizagem significativa. 

Assim, face à DCNEI’s, compete ao professor promover um espaço que incentive, 

estimule o interesse, a interação e o envolvimento do aluno como sujeito ativo no 

processo educativo. Assim, o êxito da criança nesta etapa da educação também 

dependerá da forma como o educador coordena as suas práticas pedagógicas. Estas, 

devem ter como fundamentos os princípios éticos, políticos e estéticos e assim 

possibilitar que as instituições de educação infantil executem suas propostas cumprindo 

plenamente o seu papel sociopolítico e pedagógico, (art. 7º). Portanto, as práticas 

pedagógicas devem ter como eixo central nessa etapa da educação a interação e as 

brincadeiras. A partir da interação que ocorre por meio da brincadeira a criança 

desencadeia uma aprendizagem, através de troca de experiência entre as crianças. 

Assim, é pelo ato do brincar que as crianças aprendem observando seus pares, outras 

crianças e os adultos, possibilitando por meio da imitação a construção de seus valores e 

sua identidade. 

Brincar dá à criança oportunidade para imitar o conhecido e para construir o novo, conforme ela 
reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se aproxime ou se distancie da realidade 
vivida, assumindo personagens e transformando objetos pelo uso que deles faz. (Parecer 
CNE/CEB no 20/2009: 7 ). 
 
Diante de todo o respaldo que as diretrizes nos oferecem observa-se que é 

essencial que todas as instituiçoes de educação infantil se adaptem para oferecer um 

ambiente atraente e dinâmico, possibilitando a aprendizagem das crianças. 

Recentemente foi aprovada a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com ela 

pretende-se reduzir as desigualdades de aprendizado, estabelecendo as habilidades e 

competências fundamentais em cada etapa da educação básica através da 

obrigatoriedade de seu cumprimento. 
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3.4 .Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069 /90 
 

Esse estatuto surgiu para garantir os direitos da criança e do adolescente e 

reforçou a Constituição Federal de 1988 que assegurava em seu artigo 227:  

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer e à 
profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência 
crueldade e opressão. 
 

 O Estatuto Da Criança e do Adolescente (ECA) busca logo no início estabelecer 

uma diferença entre criança e adolescente no artigo 2º Considera-se criança, para os 

efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela 

entre doze e dezoito anos de idade.  Já no artigo 4º descreve como direitos básicos da 

criança e do adolescente, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, o esporte, o lazer, a 

profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e 

comunitária. A educação da criança e do adolescente deve ser garantida pelo Estado. 

De acordo com o artigo 54, é ainda dever do Estado garantir a crianças de 0 a 6 

anos de idade o atendimento em creches e pré-escolas. No artigo 55 a ECA cita a 

obrigação dos pais ou responsáveis em matricular seus filhos ou pupilos na rede 

regular de ensino. O descumprimento dessa lei pode resultar em pena ou detenção de 15 

quinze dias a um mês ou multa para os pais. 

Em seu artigo 59, menciona que os Municípios, em parceria com os Estados e a 

União proporcionarão recursos e ambientes para realização de eventos culturais, 

esportivos e de lazer direcionado a crianças e jovens. 

3.5. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)  
 

A partir 1961, a educação brasileira começou a ser organizada e estruturada 

segundo as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, como se infere na tabela. É por 

meio delas que a educação passou a se instrumentalizar e normatizar nacionalmente. A 

LDB vigente (9394/96) confirma o direito à educação, assegurado na CF de 1988. Ela 

determina também os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à 

educação pública nas escolas brasileiras, delineando as responsabilidades, em regime de 
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parceria entre os sistemas de ensino (União, Estados, Distrito Federal, e os Municípios). 

Sendo a CF de 1988, cabe ao Munícipio intervir de maneira prioritária no ensino 

fundamental e na educação infantil (art. 211, § 2º, CF). Segundo a LDB 9394/96 a 

educação brasileira está dividida em dois níveis (art. 21):  I - educação básica, formada 

pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. 

Tabela 2- Organização do ensino por níveis de acordo com as LDB’s. 

Lei 4.024/61 
Nível  Duração  Faixa etária 
Ensino Primário 4anos De 7 a 10 anos 
Ciclo Ginasial do Ensino Médio 4anos  De 11 a 14 anos 
Ciclo Colegial do Ensino Médio 3anos  De 15 a 17 anos 
Ensino Superior Variável  Após 18 anos 

Lei nº 5.692/71 
Nível Duração Faixa etária 

Ensino  de Primeiro Grau 8 anos De 7 a 14 anos  
Ensino de Segundo Grau 3 a 4 anos De 15 a 17 anos 
Ensino Superior Variável  Após 17 anos 

Lei nº 9394/96 
Níveis e subdivisões Duração Faixa Etária 

Educação Básica Educação 
infantil  

Creche  4 anos  De 0 a 3 anos 
Pré-escola 3 anos De 4 a 6 anos  

Ensino Fundamental 

(Obrigatório) 

8 anos De 7 a 14 anos  

Ensino Médio 3 anos De 15 a 17 anos 
Educação 
Superior  

Cursos por área  Variável  Acima de 17 
anos 

Fontes : https://pt.slideshare.net/eltonribeirodacruz/breve-evoluo-histrica-do-sistema-educacional-
brasileiro-com-minha-participao e do livro de Carneiro, Moaci Alves. LDB fácil. Leitura crítico-

compreensiva. Petrópolis, RJ – Editoras Vozes 2015.   

Portanto, a educação infantil que nas legislações anteriores era inexistente passa a 

ser priorizada, recebendo destaque especial na Seção II do Capítulo II que trata da 

Educação Básica nos artigos 29, 30 e 31. Diante desses artigos podemos ressaltar que o 

pleno desenvolvimento do educando na faixa etária de 0 a 5 anos de idade ocorre por 

meio de duas importantes funções, o cuidar e o educar que são processos inseparáveis. 

Além disso, a educação escolar serve como complemento à que é dada da família e na 

comunidade, devendo procurar-se ações de parcerias entre as mesmas, para que 

consigam envolver de forma significativa os educandos, valorizando suas experiências 

de mundo e auxiliando em sua socialização. 

 

https://pt.slideshare.net/eltonribeirodacruz/breve-evoluo-histrica-do-sistema-educacional-brasileiro-com-minha-participao
https://pt.slideshare.net/eltonribeirodacruz/breve-evoluo-histrica-do-sistema-educacional-brasileiro-com-minha-participao
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3.6.  Relação afetiva entre professor-aluno 
 

Todo e qualquer relacionamento é baseado numa relação de afetividade, logo, não 

é diferente dentro do ambiente escolar. 

Dessa forma, no decorrer da história, muitos pesquisadores vêm demonstrando a 

necessidade do afeto para o processo de ensinar e aprender. 

A relação afetiva entre professor e aluno não deve ocorrer apenas por meio de 

carinho físico, podendo acontecer por meio de pequenos elogios ou demonstração de 

atenção pelo que o aluno deseja expressar. São essas pequenas ações no cotidiano 

escolar que constituem formas afetivas de comunicação. 

Assim Silva (2001), ressalta a necessidade de que o professor estabeleça dentro da 

sala de aula, de forma segura, um ambiente acolhedor e tranquilo para o 

desenvolvimento da aprendizagem desse educando. 

Ações como escutar, sorrir, respeitar e refletir são primordiais, para que o aluno 

compreenda afetivamente os conteúdos que lhe são transmitidos. 

No que diz respeito à educação infantil, o contato do professor é constante com a 

criança, ocorrendo o tempo todo, quer seja na sala ou durante a realização de atividades 

no pátio, sendo através dessa aproximação que ocorre a interação com os objetos e a 

construção do conhecimento. 

A infância é uma das fases do desenvolvimento humano mais complexo no que se 

refere ao progresso intelectual, emocional, social e motor da criança. Por esse motivo, a 

escola que oferece ensino para essa faixa etária deve proporcionar um ambiente 

estimulante, educativo, seguro e afetivo. 

As vivências afetivas nos primeiros anos de vida são de grande relevância para o 

estabelecimento de normas de conduta e maneira de lidar com as suas próprias emoções. 

Apenas quando tais laços afetivos são estabelecidos de forma positiva é que se dá o 

desenvolvimento pleno, físico e emocional da criança, favorecendo o sucesso dos 

objetivos educacionais. 

Sendo assim, o professor precisa estar preparado e qualificado para diversas 

situações inclusive quando ocorrerem às explosões de raiva, que necessitam do 
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educador habilidade e paciência para manter o diálogo com a criança, visando 

compreender o que, de facto, está acontecendo e possibilitar a ambos chegarem a uma 

solução. 

A afetividade é essencial para que o professor seja considerado bom profissional, 

pois é, por meio dela, que o aluno se sente importante e valorizado. Portanto, o 

educador deve compreender os sentimentos que norteiam seus alunos, bem como 

procurar diferentes formas de ajudá-los a superar suas dificuldades, preocupando-se 

com eles por inteiro, tendo a preocupação de entendê-los, independentemente de seus 

avanços. 

De acordo com Cury (2003), os educadores não precisam ser bons, mas sim 

pessoas fascinantes para seus alunos, pois, somente tornando suas aulas atraentes é que 

aqueles irão assimilar aquilo que lhes é mostrado. 

O referencial que os alunos têm dentro de sala de aula é o professor. Eles têm no 

docente um líder que os direciona e auxilia nas atividades, nos sonhos e projetos. O 

educador, por seu lado, também sente que se realiza quando observa que atingiu seus 

objetivos de ensinar de forma harmônica, amigável e tranquila passando os conteúdos 

para seus alunos. 

Também é necessário que o professor trabalhe seu aluno para a vivência do 

mundo, promovendo a sua autonomia e liberdade para ser um cidadão consciente de 

seus direitos, deveres e responsabilidades sociais. 

Assim, o professor tem o papel fundamental de compreender as necessidades 

individuais e afetivas da criança.  

 

3.7. Relação afetividade e família 
 

A família tem um papel essencial no desenvolvimento infantil, pois, é o primeiro 

grupo social experimentado pela criança, ou seja, é o no seio familiar que a mesma 

constrói os seus primeiros laços afetivos. 

A criança carrega tudo o que aprendeu em casa para o meio social. Assim, se ela 

recebe de seus pais amor, carinho e compreensão, consequentemente levará afetos 
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positivos para os grupos onde se inserir, contudo se a mesma não tiver uma boa relação 

afetiva com seus familiares poderá tornar-se uma pessoa agressiva e até mesmo 

incoerente. A base para um bom desenvolvimento da vida de uma criança é uma boa 

relação afetiva com a família. De acordo com Gabriel Chalita (2004, p. 26):  

A família é essencial para que a criança ganhe confiança, para que se sinta valorizada, para que se 
sinta assistida. 

Assim, é de suma importância construir uma parceria entre escola e família, tendo 

em vista, que o segundo meio social após a família, é a escola, precisando uma da outra 

para o melhor desenvolvimento da criança. 

Uma vez que a criança deve sentir-se segura e acolhida por todo os que fazem 

parte do seu processo de aprendizagem, faz se necessária uma parceria entre a escola e a 

família. 

3.8. Estudo de caso na U.E. B Profº Elpídio Hermes de Carvalho 
 

3.8.1 Razão da escolha do tema 
 

A realidade atual vem demonstrando que a escola tem cumprido um papel que vai 

além da educação, devendo atender ao campo do conhecimento ligado ao aspecto 

afetivo, pois, a razão e a emoção se complementam. 

Segundo Codo (1999, p. 58), a palavra afeto: 
 
Vem do latim affectu (afetar, tocar) e constitui o elemento básico da afetividade, conjunto de 
fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, 
acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou 
desagrado, de alegria ou tristeza [...] 

 
É notório que a afetividade no ambiente escolar possibilita uma aprendizagem 

significativa, na qual o educando é o protagonista, pela elaboração de sua identidade e 

de seu conhecimento. 

Assim, a partir de reflexões e análises teóricas práticas, o nosso trabalho investiga 

a importância da afetividade no processo de aprendizagem das crianças da educação 

infantil da U.E. B Profº Elpídio Hermes de Carvalho. 

Esta investigação possibilita entender como muitos profissionais da Educação 

Infantil associam os aspectos cognitivos aos afetivos, para além de permitir elencar as 
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contribuições que a afetividade proporciona na melhoria do processo ensino 

aprendizagem. 

No ambiente escolar, a Educação Infantil é, atualmente, uma das modalidades que 

requer atenção e preocupação. Os profissionais desta etapa de ensino devem considerar 

a afetividade como um fator que auxilia no sucesso do aspecto cognitivo. 

A aprendizagem é um processo contínuo e a afetividade desempenha um papel 

fundamental no desenvolvimento cognitivo. 

Quando há ausência de afeto no processo educativo, poderão ocorrer prejuízos 

imensuráveis no desenvolvimento cognitivo das crianças. 

É neste contexto que surge o interesse em trabalhar o tema da estruturação da 

afetividade na dinâmica escolar, a nível pré-escolar, etapa da educação na qual existem 

como fatores importantes e indissociáveis o ato de cuidar e educar. 

A presente pesquisa objetiva investigar nas principais ações educacionais e 

pedagógicas subsídios teóricos acerca da afetividade no decorrer do desenvolvimento e 

a aprendizagem infantil, apresentando contribuições importantes da relação afetiva entre 

professor e aluno dentro do processo de aprendizagem escolar. 

3.8.2 Delimitação do problema 
 

Este tema foi escolhido porque acreditamos que o desenvolvimento da 

afetividade, desde que bem administrada, possibilitará inúmeros benefícios para o 

trabalho pedagógico e, consequentemente, o trabalho com o aluno realizar-se-á de 

forma completa, cabal. Além disso, possibilitará ao aluno tornar-se um indivíduo mais 

saudável psicologicamente. 

Neste sentido, este trabalho pretendeu responder as seguintes questões: 

 Que contribuições poderão auxiliar o professor da Educação Infantil no trabalho 

com afetividade em sua sala de aula? 

Quais os apoios teóricos que os professores podem utilizar para melhorar a sua  

compreensão acerca da afetividade no trabalho pedagógico? 

Como o ensino e a aprendizagem podem ser trabalhados na escola de Educação 

Infantil levando em consideração o afeto e a cognição? 
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3.8.3. Objetivos da investigação 
 

 Geral 
Conhecer com mais profundidade a relação entre a afetividade e a prática pedagógica 

de modo a fornecer contribuições ao professor. 

 Específicos 
 

 Resgatar a importância da afetividade no processo ensino e aprendizagem; 

 Identificar as contribuições da afetividade durante o processo da aprendizagem; 

 Entender a importância da formação integral do aluno; 

 Analisar o relacionamento afetivo entre professor e aluno; 

 Reconhecer a afetividade como facilitador do ensino e da aprendizagem; 

 Destacar conceitos que desenvolvam relações afetivas entre professor-aluno. 

 

3.8.4. Tipo de pesquisa  
 

Este pesquisa foi desenvolvida por meio do estudo qualitativo de cunho 

bibliográfico e pesquisa de campo, a partir desta metodologia, é possível investigar o 

papel da afetividade e suas contribuições durante a relação professor e aluno, tendo 

como ponto essencial a questão afetiva na formação do discente e sua vinculação com o 

processo educacional. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994) a pesquisa qualitativa: 

Envolve a obtenção de dados descritivos obtidos, no contato direto do pesquisador com a situação 
estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 
participantes. 
 
Ainda de acordo com Bogdan e Biklen (1994), cinco são as características que 

configuram a pesquisa qualitativa: 

- A pesquisa qualitativa tem o seu ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 
pesquisador como seu principal instrumento. Sendo assim, a pesquisa qualitativa coloca o 
pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada. 

- Os dados coletados são predominante descritivo. – O material obtido é rico em descrições de 
pessoas e situações. 

- A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. O interesse do pesquisador 
em estudar um determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades 
desenvolvidas. O significado que as pessoas dão as coisas e à vida são focos de atenção especial 
do pesquisador. Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar as perspectivas dos 
participantes. 
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- A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os pesquisadores não se preocupam em 
buscar evidências que comprovem hipóteses definidas antes do início do processo. 

A partir deste contexto, o objetivo desta pesquisa era conhecer com mais 

profundidade a opinião dos entrevistados sobre o tem em questão “A afetividade no 

processo de ensino e aprendizagem da educação infantil”. Neste sentido, observou-se 

que a pesquisa qualitativa satisfez a prioridade estabelecida pela investigação.  

3.8.5. Amostra/ caracterização da população em estudo 
 

Os sujeitos desta pesquisa foram 3 professoras titulares, 1 cuidadora e 1 

professora volante, formando um total de 5 participantes, todos do sexo feminino. 

A população em estudo possui as seguintes formações acadêmicas: 3 professoras 

são pedagogas com especialização em psicopedagogia, 1 cuidadora com Ensino Médio 

e 1 professora com formação em ciências naturais e especialização em psicopedagogia. 

O tempo de atuação das participantes da pesquisa na aérea da educação está em 

torno de 5 a 10 anos de experiência profissional. 

 

3.8.6. Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 
 
 

Na pesquisa qualitativa podem ser utilizados vários instrumentos para a coleta de 

dados. 

Neste trabalho utilizou-se como instrumento para coleta dos dados a aplicação de 

um questionário (apêndice 12) com os professores participantes da pesquisa, também se 

buscou referenciais teóricos que abordam o tema em questão, na investigação utilizou-

se a observação direta e o registro fotográfico (ver apêndice 15 ). 

O questionário foi construído com questões abertas, ou seja, sem caráter objetivo 

para obtermos respostas subjetivas com o intuito, de coletar informações redigidas pelos 

docentes para entendermos o que sabem e como percebem o assunto em estudo. 

3.8.7. Princípios Éticos 
 

Apresentou-se um Termo de consentimento (ver apêndice 11) para as pessoas 

participantes da pesquisa estivessem cientes de como aconteceria o desenvolvimento da 
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investigação, e assim aautorizasse sua participação na pesquisa. Neste consta alguns 

esclarecimentos gerais tais como objetivos, procedimentos, riscos e desconfortos, 

benefícios, ausência de custos reembolso, confidencialidade da pesquisa para respeitar 

os princípios éticos do trabalho. 

 

3.9. Análise do contexto 
 

3.9.1. Caracterização da Escola 
 
A UEB Professor Elpídio Hermes de Carvalho assim denominada hoje, foi 

fundada no ano de 1982 com o nome de Jardim de Infância Marly Abdalla, que mudou 

de nome devido ao motivo de inconstitucionalidade, ela funcionava como um anexo da 

Unidade Escolar Drº Neto Guterres, na qual ficava num salão único para todas as salas 

de educação infantil nos dois turnos (matutino e vespertino). 

Por causa das condições físicas precárias a prefeitura de São Luís alugou outro 

imóvel no Conjunto do Angelim, onde anteriormente funcionou uma escola particular 

(Escola Tic-Tac) até a reforma da escola ficar pronta e assim permaneceu funcionando 

com as três turmas de educação infantil no período a manhã e da tarde. 

Após a reforma voltou-se para o antigo prédio composto de apenas um salão para 

abranger os três períodos nos dois turnos. 

Já em novembro de 2002 houve uma nova mudança do espaço físico agora para a 

Associação de Moradores do Angelim, para uma nova reforma da escola. Na qual 

passou a educação infantil a funcionar somente no turno matutino, porque no turno 

vespertino era utilizado pela Unidade Escolar Drº Neto Guterres. O espaço era um salão 

que foi dividido em 6 salas, onde eram 2 para cada período, também possuía uma sala 

menor onde funcionava a diretoria, a secretaria e o almoxarifado, além de ter dois 

banheiros e uma cozinha para preparar o lanche das crianças que devido a ser um 

espaço precário também vinha pronta de outra escola em outro bairro. 

Hoje em dia a escola funciona em seu próprio prédio que ainda é compartilhado 

com a escola Neto Guterres do ensino fundamental, localizado no mesmo endereço 

onde funcionava na Rua Tarquínio Lopes, nº 110, Bairro Angelim Velho, CEP: 65062-

420, São Luís-Maranhão, com uma estrutura física bem melhor do que era antes, apesar 
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de que ainda faltam algumas dependências para atender satisfatoriamente a comunidade 

escolar, a atual conjuntura da escola disponibiliza das seguintes dependências. 

Tabela 3-Dependências da UEB Profº Elpídio Hermes de Carvalho 

Ordem Dependências Quantidade 
01 Salas de aula 04 
02 Banheiros  02(adaptados para educação infantil) 
03 Diretoria/secretaria 01 
04 Depósito  01 
06 Cozinha  01 
07 Pátio coberto 01 
 

Fonte: Direção da UEB Profº Elpídio Hermes de Carvalho 

Assim verifica-se que ainda faltam melhorias na estrutura física da escola, tendo 

em vista que é uma instituição de educação infantil, necessita de parquinho, de um 

refeitório para que deixem a sala de aula durante o lanche, e de pátio coberto maior para 

realização de atividades de movimento para que a criança explore verdadeiramente seu 

esquema corporal. 

Tabela 4-Demonstrativo dos funcionários 

 

Função e /ou cargo Matutino 
(07h30min as 11:30h) 

Vespertino  
(13h30min as 17:30h) 

Diretora  01 
Secretaria 01 01 
Coordenador pedagógico 01 01 

Professores regentes 04 04 
Professores volantes 01 01 
Porteiros  01 01 
Serviços gerais  02 
 

Fonte: Dados fornecidos pela secretaria da escola. 

Conscientes de que o papel da escola consiste em formar pessoas críticas, 

reflexivas e criativas na sociedade contemporânea, é que a U.E. B Profº Elpídio Hermes 

de Carvalho instituiu seu Projeto Politico Pedagógico (PPP), uma vez que este foi 

construído de forma coletiva, dando espaço para um ambiente democrático. 
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Uma vez diante desse ambiente de democratização a U.E. B em estudo tem por 

objetivo proporcionar um ensino de qualidade aos seus alunos, possibilitando a 

autonomia intelectual, moral e social. 

Além disso, abre o espaço para uma significativa parceria com a família que acaba 

participando ativamente das atividades a serem trabalhadas no ambiente escolar e que 

podem ser muito importante para o convívio familiar. 

Dentro de sua proposta curricular fundamenta- se nas principais referenciais para 

trabalhar na educação infantil: RCNEI’s, LDB, DCNEI’s e a ECA (ver lista de siglas), 

todas muito importantes para promover a autonomia da criança e sua inserção social. 

Portanto, a partir desse embasamento é que a escola dispõe o seu real papel de 

transmitir conhecimentos significativos e não de educar como a maioria dos pais tem 

em seus pensamentos, mas essa função cabe à família, assim a partir de uma educação 

democrática ambos poderão tirar bons frutos. 

Figura 5-Fachada das UEB’s Profº Elpídio Hermes de Carvalho e Drº Neto Guterres 

 

 
 

Fonte : https://www.google.com.br 

 

3.9.2 Caracterização das salas de aula 
 

As salas de aulas não são tão espaçosas, como deveria ser para turmas de crianças 

e quanto a luminosidade também é necessário melhorias, fora que suas janelas são de  

rótulos tornando as salas quentes e abafadas. 

https://www.google.com.br/
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Nas salas podemos encontrar um quadro branco e outros recursos pedagógicos 

que adquirir com recursos próprios para melhor desenvolver meu trabalho como bloco 

de encaixe(lego) e também brinquedos como carrinhos, bonecas , conjuntinhos de 

cozinha entre outros brinquedos  que estimulem a socialização e trabalhe com o 

imaginário das crianças. Esse material arrumamos em caixas organizadoras que também 

adquirir com meu próprio recurso. 

Recursos disponíveis na sala de aula 

Na atual conjuntura estimular a aprendizagem tem sido um grande desafio para os 

professores, tendo em vista que mesmo as crianças da educação infantil em sua maioria 

dominam os recursos tecnológicos, onde assim, busca se diversos recursos 

significativos para que consigamos atingir o objetivo que é o aprendizado pelo prazer. 

Assim busca-se trazer diferentes materiais para dentro da sala de aula: 

 Jogo de monta e desmonta 
 Livros de história infantis 

 Bola 

 Boliche de garrafas pet 
 Amarelinha feita no chão; 

 Brinquedos(bonecas, carrinhos entre outros); 

 Quebra-cabeça feito de caixa de sapato; 
 Lápis de cor; 

 Giz de cera; 

 Tinta guache; 
 Tecido; 

 TNT; 

 EVA; 
 Jornal; 

 Revistas; 

 Tesouras; 
 Cola; 

 Fita gomada; 

 Papel oficio; 
 Papel pardo; 

 Papel 40 kg; 
 Alfabeto móvel. 

 
A partir desses materiais é possível estimular as crianças pela busca do 

conhecimento, onde a partir daí muitos recursos são construídos de forma coletiva ou 
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até mesmo individual para trabalhar os inúmeros conteúdos dentro da faixa etária em 

estudo. 

 

3.9.3 Caracterização das turmas da UEB Profº Elpídio Hermes de Carvalho  
 

 As turmas são constituídas por crianças na faixa etária de 4 a 6 anos de idade que 

envolve da creche ao Infantil II. 

São formadas por grupos heterogêneos, suas famílias em geral são provenientes 

da classe média, onde muitos trabalham como autônomos, no comércio ou em casas de 

família. 

A pesquisa se deu em nível das turmas do turno matutino, mas obtive dados do 

número de alunos do turno vespertino por turma. 

Tabela 5-dados do número de alunos por turma da UEB Prof. Elpídio Hermes de Carvalho. 

NIVEL MATUTINO VESPERTINO TOTAL GERAL 
CRECHE A 12 - 12 
CRECHE B 12 - 12 
CRECHE C - 13 13 

INFANTIL I A 15 - 15 
INFANTIL I B - 15 15 
INFANTIL I C - 13 13 
INFANTIL II A 22 - 22 
INFANTIL II B - 15 15 

116 ALUNOS 
 

Fonte: Fornecidos pela secretaria da escola. 

Esses dados correspondem ao número de alunos matriculados por turma 

atualmente, pois, houve evasão e transferência de crianças, na qual o número de 

crianças era bem maior no início do ano letivo.  

Caracterização da creche A da UEB Profº Elpídio Hermes de Carvalho  
 

A turma da creche A é possui 8 meninos e 4 meninas constituída por crianças na 

faixa etária que corresponde a idade de 4 anos, a maioria deles ainda usam fraldas e os 

que não usam mais , dependem para serem levados pela professora ou por alguém da 

limpeza ao banheiro. 
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Gráfico 1:Amostragem dos alunos da Creche A 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Apesar de serem muito pequenos elas são crianças calmas dentro do seu limite, 

respeitosas e que estão adquirindo aos poucos um bom relacionamento com todos que 

fazem parte do ser pedagógico delas.  

O que necessita ser trabalhado em individual com alguns alunos é a higienização 

corporal e o cuidado com o próprio material que vai e volta de casa, onde muito chegam 

a ficar inutilizável. 

Caracterização da creche B da UEB Profº Elpídio Hermes de Carvalho 
 

A turma da creche B da UEB Profº Elpídio Hermes de Carvalho é formada por 6 

meninos e 6 meninas, assim como na creche A estão na faixa etária dos 4 anos de idade, 

uma vez que esses alunos na sua maioria já quase não usam fralda descartável, mas 

ainda precisam do auxílio de um adulto para irem ao banheiro e eles são bem inquietos. 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

Porcentagem de número de 

alunos 

Meninos

Meninas
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Gráfico 2:Amostragem dos alunos da Creche B 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Os meninos da creche B demonstram dificuldade de prestar atenção nas atividades 

proposta em sala de aula ou até mesmo nas ações desenvolvidas no pátio com as demais 

crianças da outra creche. 

Percebe- se uma inquietação neles com o objetivo de chamarem atenção para si, 

pois, aparentam serem meninos com carência afetiva, o que vem sendo trabalhado por 

meio de rodas de conversas, contação de histórias, entre outras atividades lúdicas. 

 

Caracterização do Infantil I A da UEB Profº Elpídio Hermes de Carvalho 
 

A turminha do Infantil I A da UEB Profº Elpídio Hermes de Carvalho é 

constituída de 6 meninos e 9 meninas, que estão na faixa etária dos 5 anos de idade. São 

crianças muito calmas e percebe se o interesse deles em participar das atividades 

propostas com muito entusiasmo. 

 

 

 

50% 50% 

Porcentagem de alunos da creche B 

Meninos

Meninas
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Gráfico 3:Amostragem dos alunos do Infantil I-A 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
A maior parte do infantil I A consegue se relacionar muito bem com seus docentes 

e demais equipe pedagógica, assim com as demais crianças das outras salas. 

Havia uma aluna em específico que tinha dificuldades para se socializar, pois, 

infelizmente vem de um contexto familiar muito complexo, onde a mãe tem problemas 

com dependência química e durante sua gestação fez uso de drogas, que tudo indica ter 

afetado neurologicamente a mesma. 

Porém, estimulei a envolver-se nas brincadeiras com as outras crianças sentando 

no chão com elas, pois, sua insegurança é tamanha que se eu me afasto um pouquinho 

ela chora demasiadamente e só para de chorar quando me aproximo dela novamente e a 

coloco no colo. 

O mesmo ocorre quando levo para brincar nos brinquedos coletivos tenho que 

colocá-la no escorregador para que ela se solte. 

Outro ponto importante é que ela chama todas as professoras de “mãe”, o que nos 

faz perceber seu alto grau de carência afetiva. 

Estas e outras dificuldades buscou-se amenizar por meio de atividades lúdicas, 

sempre priorizando a socialização e a superação dos medos que essa e outras crianças 

apresentaram. 

 

40% 

60% 

Porcentagem de alunos do Infantil I A 

Meninos

Meninas
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Caracterização do Infantil II A da UEB Profº Elpídio Hermes de Carvalho 
 

Pode-se dizer que essa turma é bem heterogênea, formada por 22 alunos, 

divididos entre 12 meninas e 10 meninas, com a faixa etária de 6 anos de idade. 

Gráfico 4:Amostragem dos alunos do Infantil II-A 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Durante as observações realizadas percebeu-se que haviam alguns alunos com o 

temperamento muito forte, além do mais era um com número muito grande para um 

espaço físico muito restrito(ver apêndice 15). 

Às vezes para melhorar o comportamento da turma, a professora precisava sair um 

pouco dentro da sala e estar com eles no pátio da escola que também não é muito amplo. 

A professora era muito segura com relação ao seu trabalho pedagógico, buscava 

sempre maneiras diversificadas de chamar atenção da turma com atividades de 

movimentos, contação de histórias, utilizando jogos e brincadeiras. 

 

 

45% 

55% 

Porcentagem do número de alunos do 

Infantil II A 

Meninos

Meninas
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3.10 Apresentação e Análise de Dados 
 
 

A interpretação dos dados obtidos durante a pesquisa foi realizada de acordo com 

as respostas em comum ou alicerçadas numa mesma linha de pensamento. Assim 

analisaram-se dez (10) perguntas (ver apêndice 12) aplicadas aos professores como 

instrumento de pesquisa. As categorias de resposta encontram-se nas legendas dos 

gráficos apresentados. 

Em relação à primeira pergunta: como define a palavra afetividade, de um modo 

geral, os professores observam a afetividade como um marco emocional, que requer um 

ambiente harmonioso e amigável para ser estabelecido entre os indivíduos, como 

podemos verificar no gráfico 5.    

Gráfico 5: Resposta à questão: Como você define a palavra afetividade? 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

Através da análise do gráfico 5 constata-se que a maioria dos professores,60% 

definiu afetividade como sendo uma relação baseada no harmomia, no diálogo, que 

permeia o afeto, carinho, respeito e cumplidicidade entre o professor e seus alunos. 

Observa-se, assim, que a linha de pensamento desses educadores é similar, sobre o 

conceito de afetividade. 

Dessa forma, acredita-se que a postura desses profissionais da educação infantil, é 

condizente com aquilo que lhes é proposto para esse segmento educacional, onde a 

relação educadora e educando é baseada num jogo de troca de experiências, apesar de 

60% 20% 

20% 

A afetividade quer dizer

carinho, atenção, amor,

respeito, tudo que leve a

um espaço harmonioso.

Corresponde a afeto,

carinho e atenção.

Demonstração de amor

pelo meu aluno.



 
 

46 
 

suas inúmeras limitações, mas conseguem vencer as barreiras por meio do afeto, 

tornando, assim, o conhecimento mais próximo e significativo para as crianças.  

 

No que se refere à segunda pergunta: houve algum professor que marcou a sua 

infância? Comente, procurou conhecer-se um pouco sobre as impressões afetivas 

vividas por essas professoras, na sua infância e em sua idade escolar,como se representa 

no gráfico 6.  

 

Gráfico 6: Resposta à questão: houve algum professor que marcou a sua infância? Comente. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 
 

A partir das respostas obtidas, como se observa no gráfico 6, os professores 

vivenciaram laços afetivos positivos com seus respetivos educadores na infância, 

caracterizados e lembrados como sendo pessoas amigas, companheiras, que deixaram 

marcas significativas na vida delas.  

Porém, houve um educador, que se lembra de seu professor com um ensino 

tradicional da sua época, onde ainda vigorava o autoritarismo e a coerção, mas mesmo 

assim nada que fizesse tal educador incapaz de valorizar o afeto nas diversas atividades 

do seu cotidiano. 

67% 

33% Sim, minha professora era

muito atenciosa e carinhosa,

estava sempre disposta a

ajudar os alunos.

Sim, apesar de ser uma pessoa

muito séria que as vezes

chegava a gritar com os seus

alunos.
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Consequentemente, observa-se, que as situações afetivas experimentadas na fase 

escolar, podem deixar marcas negativas, ou positivas em nossos educandos. Assim, o 

profissional da educação deve ter muito cuidado, para não deixar interiorizar em seus 

educandos, marcas que venham a prejudicá-los no seu processo de desenvolvimento 

social e cognitivo. 

 

Quanto à terceira pergunta: você trabalha a sua afetividade e a do seu aluno? De 

que forma? questionou-se aos professores, se trabalham primeiramente a sua 

afetividade para depois trabalharem a dos seus educandos. 

 

Gráfico 7: Resposta à questão: você trabalha a sua afetividade e a do seu aluno? De que 

forma? 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com as respostas obtidas, analisando o gráfico 7 todos os educadores 

foram unânimes em afirmar que têm o cuidado em trabalhar sua afetividade e a de seus 

alunos. Para alguns professores, esse trabalho ocorre por meio de projetos e dinâmicas 

que levam para sala de aula e aplicam com suas crianças. A maioria confirmou que, 

num primeiro momento, procura refletir sobre sua prática pedagógica e em seguida 

busca entender melhor a vida do seu aluno, para posteriormente à reflexão propor 

atividades que favoreçam a afetividade no ambiente escolar.  

Assim, a partir do que foi salientado por mais de 50% dos professores do total de 

5 participantes fica expresso que a vivência da afetividade, em sala de aula, deve partir 

48% 

52% 

Sim,pois a afetividade

está ligada diretamente

ao trabalho da educação

infantil, e tento

desenvolver esse trabalho

por meio de projetos e

dinâmicas que

possibilitem essa relação

de afeto.
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primeiramente por parte do educador, uma vez que ele será o intermediário principal 

para o desenvolvimento dos seus alunos. 

Ao serem interrogados em relação à quarta pergunta: em sua opinião existe 

relação entre afetividade e o desenvolvimento cognitivo? Justifique, os professores 

responderam com diversas justificativas, como se infere do gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Resposta à questão: em sua opinião existe relação entre afetividade e o 

desenvolvimento cognitivo? Justifique. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Para alguns professores, uma boa relação afetiva dentro do ambiente escolar, 

possibilita que a criança aumente a sua autoestima e consiga desenvolver melhor sua 

aprendizagem. Outros professores acreditam que o bom entrosamento com seus alunos 

possibilite um melhor desempenho dos mesmos, superando os seus medos de chegarem 

a cometer algum erro. 

Assim, percebe-se, por meio das respostas dadas, que uma relação de afeto 

positiva possibilita um melhor desenvolvimento cognitivo dos educandos, onde 

sentindo-se valorizados, passam a envolver-se no processo de ensino e aprendizagem 

com mais entusiasmo. 

No que concerne à quinta pergunta: que atitudes podem sinalizar a afetividade 

entre professor e aluno dentro da sala de aula? procuramos averiguar quais as atitudes 

40% 

20% 

40% 

Sim, quando a criança sente

que está sendo valorizada,

sua autoestima cresce e

assim possibilita uma maior

aprendizagem também.

Sim,um bom relacionamento

afetivo entre ambas as

partes possibilita que a

criança não tenha medo de

errar.
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que indicam uma relação de afeto entre professor e aluno dentro da sala de aula, como 

se observa no gráfico 9. 

Gráfico 9: resposta à questão: que atitudes podem sinalizar a afetividade entre professor e 

aluno dentro da sala de aula? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Segundo o gráfico 9 as respostas mencionadas, pela maioria dos professores, 45% 

respeitam as dificuldades de cada aluno, demonstrando total apoio para superar esses 

obstáculos. Outros professores enfatizam o diálogo, a conversa, o escutar seu aluno 

como forma de trabalhar o lado afetivo dessas crianças. 

Neste sentido, nota-se a necessidade de priorizar a comunicação oral, pois, as 

palavras expostas num espaço amigável, cooperativo e atencioso, possibilitam uma 

maior proximidade entre o professor e o aluno, favorecendo o desenvolvimento da 

afetividade em sala de aula. 

Em relação a questão 6: a afetividade se limita apenas em demonstrações de 

carinho e contato físico? os professores foram questionados sobre como percebiam as 

manifestações de afeto, como se traduz no gráfico 10. 

 

 

23% 

45% 

32% 

Escutar o aluno sempre que for

necessário para entender seus

problemas, na troca de

vivências.

Respeitar as dificuldades de

cada um ,apoiando nos

desafios, demonstrar um bom

relacionamento.

Diálogo, respeito, proximidade

com a criança, elogios e

atenção.
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Gráfico 10. Resposta à questão: a afetividade se limita apenas em demonstrações de carinho e 

contato físico?  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Grande parte dos professores investigados 60%, acredita que o afeto vai além de 

demonstrações de carinho e contato físico, considerando que o professor deve criar um 

ambiente de confiança e segurança para o aluno, possibilitando um laço afetivo 

satisfatório. Já os demais professores creem que a relação afetiva ocorre quando o 

respeito é estabelecido através do conhecimento das regras de convivência em grupo. 

Analisando as respostas obtidas fica nítido que os professores têm consciência da 

importância de uma relação de afeto, que inclui uma postura física, assim como também 

requer que se observem as posturas centradas na ética e moral. 

 

No que diz respeito a sétima pergunta: no seu dia a dia como docente de 

educação infantil com quais atitudes você demonstra uma relação afetiva com os 

alunos? buscou se conhecer dos professores quais atitudes eles priorizam, no seu dia a 

dia, de sala de aula para construir uma relação afetiva com seu aluno, levando-os a 

refletir sobre sua prática pedagógica, como se observa no gráfico 11. 

 

40% 

60% 

Não, também é necessário

estabelecer regras de

convivência em grupo.

Não, implica em estabelecer

regras, limites, mas sempre

demonstrando atenção e

preocupação com o

educando.
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Gráfico 11. Resposta à questão: no seu dia a dia como docente de educação infantil com 

quais atitudes você demonstra uma relação afetiva com os alunos?  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Durante a analise das respostas percebeu se um pouco de semelhanças nas 

respostas dadas pelos professores em relação à questão número 5. Contudo, nessa 

pergunta busca se levar o educador a refletir sua postura pedagógica. 

Dessa forma, observou-se que os professores por meio do diálogo e da conversa 

estabelecem combinados com seus alunos a fim de construírem um vínculo afetivo 

baseado na responsabilidade e no respeito. 

Após esse momento de reflexão sobre a prática pedagógica, envolvendo atitudes 

que possibilitem a afetividade, a oitava questão dirigida aos professores diz respeito à 

necessidade e importância da inclusão de estudo sobre as emoções no currículo dos 

cursos de licenciatura, na qual está retratada no gráfico 12 a questão colocada que foi: o 

estudo sobre as emoções deveria fazer parte do currículo nos cursos de formação dos 

professores? Explique. 

 

 

 

40% 

20% 

40% 

Estabelecendo regras e

limites construídas de forma

coletivamente.

 Elogiando suas atividades

realizadas, através do

diálogo e envolvendo-os em

combinados.

Respeitando as dificuldades

individuais de cada criança e

estabelecendo diálogo para

elaboração de combinados.
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Gráfico 12. Resposta à questão: O estudo sobre as emoções deveria fazer parte do currículo 

nos cursos de formação dos professores? Explique.  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os professores participantes da pesquisa concordam que o estudo das emoções 

deveria ser inserido no currículo dos cursos de licenciaturas, pois, para eles ajudaria 

muito em suas formações. 

Tendo em vista, que muitos alunos vêm para as salas de aula com cargas 

emocionais negativas, a inclusão desse tipo de estudo, segundo relato dos professores 

pode ser uma forma deles desempenharem melhor suas habilidades pedagógicas. 

Assim, poderiam amenizar ou acabar com julgamentos pré-estabelecidos acerca 

dos educandos. 

Percebe se, assim, que os professores têm consciência de que as emoçoes fazem 

parte do dia a dia de nossas vidas, mas que precisam ter mais conhecimento acerca das 

mesmas, para lidarem, diretamente, com as crianças de forma afetiva. 

 

A partir da nona pergunta, questionou se sobre as maneiras que a afetividade 

desenvolvida nas salas de aula pode contribuir para aumentá-la a autoestima das 

crianças, no qual o gráfico 13 retrata o resultado do que pensa os investigados. Para 

você, de que forma as interações afetivas desenvolvidas em sala de aula interferem no 

nível motivacional de uma criança facilitando sua aprendizagem? 

24% 

76% 

Sim, porque as emoções fazem

parte do nosso cotidiano e se

não tivermos uma

compreensão dela nesse

processo ensino aprendizagem

fazemos pré- julgamento dos

educandos que não deveriam

existir.

Sim, seria de suma importância

para compreendermos melhor

o nosso papel dentro de uma

sala de aula com crianças com

inúmeros problemas

emocionais, o que acaba por

atrapalhar o seu

desenvolvimento cognitivo.
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Gráfico 13. Resposta à questão: para você, de que forma as interações afetivas desenvolvidas 

em sala de aula interferem no nível motivacional de uma criança facilitando sua aprendizagem? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Para a maioria dos professores investigados como demonstra o gráfico 13 uma 

boa aproximação entre professor e aluno desperta o interesse na criança em aprender 

aquilo que lhe está sendo proposto. São referidas como momentos marcantes e 

facilitadores as rodinhas, referidas como sendo o espaço de expressar e ouvir o colega 

ou até a professora. 

É nesse momento de partilha entre os envolvidos no processo, que os professores 

relatam a importância da interação, como forma de aumentar a autoestima e a segurança 

das crianças durante o processo de ensino e aprendizado.   

Conclui-se, a partir das respostas dos professores, que a afetividade contribui para 

construção da identidade infantil. 

No que se refere à décima pergunta: você acredita que a afetividade entre 

professor e aluno interfere na disciplina e organização da sala de aula? Indagou-se os 

professores percebem a questão da disciplina e organização da sala de aula, como 

estando relacionada com a afetividade e como esta situação se infere no gráfico 14. 

 

60% 

40% 

Um bom relacionamento

desperta no aluno o esforço e o

interesse em aprender aquilo

que está sendo proposto a ele.

A interação aumenta a

autoestima e dá segurança ao

educando.
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Gráfico 14. Resposta à questão: você acredita que a afetividade entre professor e 

aluno interfere na disciplina e organização da sala de aula? 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

Para a maior parte dos professores 56 %,como demostra o gráfico 14 a afetividade 

contribui sim, pois, através dela estabelecem-se condutas de respeito, carinho e atenção 

possibilitando a organização e disciplina em sala de aula. Para outros a postura do 

professor diante da turma é que desencadeará como o aluno irá se comportar. Já para os 

demais professores a afetividade favorece a negociação por meio de regras e limites a 

serem estabelecidas entre ambas as partes. 

Diante da análise das respostas, percebeu-se que os professores acreditam que a 

disciplina e a organização da sala de aula correspondem à maneira pela qual o educador 

influência seus educandos, podendo ser de forma espontânea ou coercitiva. 

Ao fazer um apanhado geral da análise das respostas, percebe-se que os 

professores possuem, em alguns momentos, pensamentos diferentes, mas o que eles têm 

em comum é o mesmo objetivo, que consiste em proporcionar uma educação de 

qualidade aos seus alunos, baseada em princípios afetivos, éticos e morais da sociedade. 

 

 

56% 

18% 
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Sim, pois ela estabelece

condutas de respeito,

atenção, carinho que

favorecem uma melhor

estruturação da sala de aula.
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as partes.

Sim, pois a postura do

professor estabelecerá o

comportamento do aluno.
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CONCLUSÃO 
 

O término deste trabalho proporcionou refletir sobre a prática desenvolvida em 

sala de aula, pois, estas deverão estar em constante processo de mudança, tendo em 

vista, seu objetivo principal que é a educação transformadora. 

As experiências adquiridas na primeira etapa desse trabalho foram de suma 

importância, não somente para a minha prática docente, mas também no que diz 

respeito ao conhecimento de pressupostos teóricos na mais diferentes propostas 

curriculares. 

Desde o princípio buscou-se um comportamento reflexivo, visando conduzir os 

alunos a uma postura critica acerca das possíveis transformações que deverão ocorrer no 

âmbito educacional. 

Outro momento marcante na PES foi à superação das angústias no combate ao 

enfrentamento da sala de aula que acabou por si tornar um desafio a ser analisado na 

profissão do professor. 

Durante a prática de ensino priorizou-se uma prática que envolve da ludicidade 

até a interdisciplinaridade, visando a construção de um currículo pautado na construção 

de um conhecimento atrativo, dinâmico e diversificado e que esteja interligado às 

diferentes áreas do saber. 

No que diz respeito à pesquisa sobre a afetividade na Educação Infantil 

compreende-se que a infância é a base para a construção da identidade perpetuada na 

vida adulta, e que os adultos que convivem com essas crianças servem como modelo de 

conduta e moral a serem adotadas.  

Sabe-se que as experiências humanas, em especial, as infantis são melhor 

entendidas e experimentadas, quando possuem um sentido prático e afetivo. 

A afetividade é essencial para a formação integral do ser humano, pois, relações 

afetivas positivas, possibilitam segurança e autonomia necessárias, para a construção de 

conhecimento do mundo e de si mesmas. 
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Levando em consideração a relevância do meio social em que a criança vive, foi 

possível identificar que os professores entendem que a função do adulto é ser mediador 

entre a criança e o mundo que a cerca. 

As primeiras relações sociais em que a criança é inserida dão por meio da família, 

contudo, essas relações são ampliadas no ambiente escolar, onde lhe é oferecida uma 

infinidade de situações, para a elaboração de novos conceitos, factos e atitudes. 

Portanto o estudo proposto sobre a afetividade no processo de aprendizagem da 

educação infantil levou os professores dessa fase escolar, a uma importante reflexão de 

suas práticas pedagógicas, que inúmeras vezes deve ser revista para atingir o objetivo 

principal, que é uma aprendizagem significativa. 

Assim percebeu-se que os professores consideram a afetividade como parte 

integrante do processo de aprendizagem, valorizando sempre o clima de atenção, 

carinho, acolhimento, diálogo e amizade. 

Em suma, as escolas de educação infantil, devem ser espaços atrativos e 

dinâmicos para que as crianças participem ativamente do processo de aprendizagem, 

pautadas no pleno desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades cognitivas, 

físicas, afetivas e éticas. Além disso, devem ser lugares que proporcionem aos 

professores reflexões da sua prática pedagógica. 

Em síntese, a afetividade deve ser trabalhada nas escolas, de maneira que seja 

motor de desenvolvimento de crianças saudáveis, sábias, respeitosas, educadas e acima 

de tudo, alegres e felizes. 
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Apêndice1-Plano de aula 1 da PES de Ciências Naturais no 6º ano B    
PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Profº (a) Orientador(a):Sérgio Mendes  Profº (a)/Educador(a) Cooperante: 

Aluno (a) Mª do P. Socorro S. Pereira. Local de Estágio: UEB Jornalista Neiva Moreira 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: Ciências Naturais 

Data: 11/09/2015 

Série: 6º ano B Tempo: 50 min 

Tema  Objetivos  Conteúdos  Recursos  Avaliação 

 

 

Água 

 

 

 

 

 Identificar de 

onde vem a água; 

 Reconhecer sua 

importância na 

vida dos seres 

vivos; 

 Identificar suas 

utilidades. 

Água (origem, 

distribuição e 

utilidades). 

 Data show; 

 Caixa de 

som; 

 Texto 

xerocopiado; 

 Quadro 

branco; 

 Pincel de 

quadro 

branco. 

A avaliação 

acontecerá através 

da observação de 

atividades orais e 

escritas. 

Metodologia/Sequencia Didática 

 Apresentação da música “Planeta água”, em data show; 

 Questioná-los sobre o que trata a música; 

 Distribuição da música escrita; 

 Leitura coletiva da música realizada com os alunos; 

 Exposição de algumas perguntas no quadro para que escrevam no caderno e respondam individualmente; 

 Socialização das respostas para todos os colegas. 

Sumário: 

Estudo da importância da água no planeta Terra. 

Resolução de atividade escrita. 

  

 

 



 
 

62 
 

Apêndice 2-Plano de aula 2 da PES de Ciências Naturais no 6º ano B 
PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Profº(a) Orientador(a):Sérgio Mendes  Profº (a)/Educador(a) Cooperante: 

Aluno (a)Mª do P. Socorro S .Pereira. Local de Estágio: UEB Jornalista Neiva Moreira 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: Ciências Naturais 

Data: 14/09/2015 

Série: 6º ano B Tempo: 100 min 

Tema  Objetivos  Conteúdos  Recursos  Avaliação 

 

 

Meio ambiente: 

Água 

 

 

 

 

 Valorizar a 

importância da 

água para 

preservação do 

planeta Terra.  

 

Água: 

Preservação 

 Data show; 

 Caixa de som; 

 Texto 

xerocopiado; 

 Quadro 

branco; 

 Pincel de 

quadro branco; 

 Cruzadinha . 

A avaliação 

acontecerá através 

da observação de 

atividades orais e 

escritas. 

Metodologia/Sequencia Didática 

 Apresentação do vídeo da “Carta 2070” e reapresentação da música “Planeta água”; 

 Distribuição da carta escrita (impressa) para leitura coletiva; 

 Exposição oralmente o que fala a carta; 

 Relato realizando um paralelo do que retrata a carta e a música; 

 Formação de duplas; 

 Escrever no caderno o que podemos fazer para mudar essa situação relatada na carta; 

 Socialização do que fizeram por escrito em dupla; 

 Realização de cruzadinha e exposição das respostas em seguida. 

Sumário: 

Estudo da preservação da água. 

Resolução de cruzadinha sobre a água. 

Exposição sobre atitudes para preservar a água. 
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Apêndice 3-Plano de aula 1 da PES de História no 6º ano B     

PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Profº (a) Orientador(a):Sérgio Mendes  Profº (a)/Educador(a) Cooperante: 

Aluno (a) Mª do P. Socorro S. Pereira. Local de Estágio: UEB Jornalista Neiva Moreira 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: História 

Data: 10/09/2015 

Série: 6º ano B Tempo: 100 min 

Tema  Objetivos  Conteúdos  Recursos  Avaliação 

 

 

Estudos 

históricos 

 

 

 

 

 Analisar 

diferentes tipos 

de fontes 

históricas; 

 Destacar a 

importância da 

relação 

presente/passado 

para o estudo da 

história 

Fontes históricas 

(o que são, tipos) 

 Data show; 

 Imagens; 

 Caixa de som; 

 Texto 

xerocopiado; 

 Quadro 

branco; 

 Pincel de 

quadro 

branco. 

A avaliação 

acontecerá através 

da observação de 

atividades orais e 

escritas. 

Metodologia/Sequencia Didática 

 Disposição dos alunos em círculo para dinâmica de apresentação “Tudo sobre mim”, entregar uma ficha 

com perguntas para eles em seguida socialização das respostas em forma de entrevista; 

  Apresentação da palavra HISTÓRIA, compartilhar conceito da palavra em Datashow; 

 Demonstração de imagens de fontes históricas em slide, solicitar que descrevam o que observaram; 

 Apresentação de vídeo de fontes históricas, formação de grupos; 

 Registro individual numa folha dos objetos que são fontes históricas mostrados no vídeo; 

 Socialização do registro dos objetos do vídeo no quadro branco; 

 Reapresentação do vídeo para comparar com registro coletivo do quadro branco; 

 Resolução de caça palavras sobre fontes históricas. 

Sumário: 

Estudo sobre as fontes históricas. 

Resolução de um caça palavras. 
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Apêndice 4-Plano de aula 2 da PES de História no 6º ano B    

PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Profº (a) Orientador (a): Sérgio Mendes  Profº (a)/Educador(a) Cooperante: 

Aluno (a) Mª do P. Socorro S. Pereira. Local de Estágio: UEB Jornalista Neiva Moreira 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: História 

Data: 11/09/2015 

Série: 6º ano B Tempo: 50 min 

Tema  Objetivos  Conteúdos  Recursos  Avaliação 

 

 

O tempo e a 

história 

 

 

 

 

 Perceber que o 

passado pode ser 

analisado por 

meio da linha do 

tempo; 

 Identificar a 

relação entre 

tempo e história 

Linha do tempo 

(relação com a 

história e o 

tempo) 

 Data show; 

 Caixa de 

som; 

 Texto 

xerocopiado; 

 Quadro 

branco; 

 Pincel de 

quadro 

branco; 

 Linha do 

tempo; 

 Tesoura; 

 Cola. 

A avaliação 

acontecerá através 

da observação de 

atividades orais e 

escritas. 

Metodologia/Sequencia Didática 

 Apresentação de uma linha do tempo; 

 Indaga-los o que significa a imagem (linha do tempo) e para que serve; 

 Slide com conceito de linha do tempo e leitura coletiva; 

 Distribuição do texto para leitura individual sobre a “História do dinheiro” 

 Leitura coletiva do texto; 

 Distribuição da linha do tempo do dinheiro para montarem individualmente a partir do texto lido; 

 Socialização da linha do tempo para com os demais colegas de classe; 

 Finalização da aula com uma mensagem sobre o tempo. 

Sumário: 

Estudo da importância da linha do tempo na história. 

Leitura coletiva sobre a história do dinheiro. 

Montagem de uma linha do tempo sobre a história do dinheiro. 
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Apêndice 5-Plano de aula 1 da PES de Geografia no 6º ano B    

PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Profº (a) Orientador (a): Sérgio Mendes  Profº (a)/Educador(a) Cooperante: 

Aluno (a) Mª do P. Socorro S. Pereira. Local de Estágio: UEB Jornalista Neiva Moreira 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: Geografia 

Data: 10/09/2015 

Série: 6º ano B Tempo: 50 min 

Tema  Objetivos  Conteúdos  Recursos  Avaliação 

 

 

Espaço e 

paisagem 

 

 

 

 

 Compreender o 

conceito de 

paisagem, espaço 

geográfico e 

natural; 

 Identificar os 

diferentes 

espaços; 

 Distinguir os 

elementos 

naturais e 

culturais numa 

paisagem 

Paisagem 

(Conceito, 

elementos de uma 

paisagem) 

Espaço 

geográfico 

 Data show; 

 Caixa de 

som; 

 Imagens; 

 Fichas. 

A avaliação 

acontecerá através 

da observação de 

atividades orais e 

escritas. 

Metodologia/Sequencia Didática 

 Projeção de diferentes paisagens; 

 Solicitação aos alunos que socializem o que observaram nas imagens; 

 Explicação das imagens mostradas que estão inseridas dentro de um espaço que pode ser natural ou 

geográfico; 

 Apresentação dos conceitos e tipos de espaço natural e geográfico em slide; 

 Leitura coletiva do conceito de paisagem e seus elementos projetados no data show; 

 Formação de grupos; 

 Distribuição nos grupos de duas imagens para serem analisadas e em seguida preencher uma ficha com 

duas colunas sobre os elementos naturais e culturais encontrados nas gravuras, no final deverão 

espontaneamente socializar o que encontraram nas fotos. 

Sumário: 

Estudo do espaço geográfico, natural e das diferentes paisagens. 

Observação e identificação dos elementos numa paisagem. 

 



 
 

66 
 

Apêndice 6-Plano de aula 2 da PES de Geografia no 6º ano B    

PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Profº (a) Orientador(a):Sérgio Mendes  Profº (a)/Educador(a) Cooperante: 

Aluno (a) Mª do P. Socorro S. Pereira. Local de Estágio: UEB Jornalista Neiva Moreira 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: Geografia 

Data: 14/09/2015 

Série: 6º ano B Tempo: 100 min 

Tema  Objetivos  Conteúdos  Recursos  Avaliação 

 

 

Espaço e 

paisagem 

 

 

 

 

 Identificar os 

elementos 

naturais e 

culturais; 

 Desenvolver a 

atenção e o 

pensamento 

lógico. 

Elementos 

naturais e 

culturais 

 Data show; 

 Caixa de 

som; 

 Imagens e 

fichas; 

 Vídeo; 

 Cola e papel 

sulfite 

colorido; 

 Quebra 

cabeça. 

  

 

A avaliação 

acontecerá através 

da observação de 

atividades orais e 

escritas. 

Metodologia/Sequência Didática 

 Apresentação do vídeo sobre elementos naturais e culturais para dar um feedback no conteúdo estudado 

na aula anterior; 

 Questioná-los sobre o que trata o vídeo; 

 Distribuição para os alunos de papel sulfite e orientá-los a desenhar uma paisagem de cidade, chácara, sítio 

ou fazenda; 

 Socialização dos desenhos relatando os elementos (naturais e culturais) que possuem; 

 Formação de grupos para montarem um quebra cabeça, em seguida escrever um pequeno texto relatando 

o que observaram na gravura; 

 Socialização dos textos escritos. 

Sumário: 

Produção de um pequeno texto; 

Montagem de quebra-cabeça; 

Observação de vídeo sobre o conteúdo estudado. 
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Apêndice 7-Plano de aula 1 da PES de Língua Portuguesa no 6º ano B    

PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Profº (a) Orientador (a):Sérgio Mendes  Profº (a)/Educador(a) Cooperante: 

Aluno (a) Mª do P. Socorro S. Pereira. Local de Estágio: UEB Jornalista Neiva Moreira 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Data: 11/09/2015 

Série: 6º ano B Tempo: 100 min 

Tema  Objetivos  Conteúdos  Recursos  Avaliação 

 

 

Leitura oral e 

escrita 

 

 

 

 

 Ler e interpretar 

poemas; 

 Diferenciar texto 

poético do texto 

em prosa; 

 Produzir texto 

em prosa 

Leitura , 

interpretação e 

produção textual; 

Diferença entre 

poema e prosa. 

 Data show; 

 Caixa de 

som; 

 Pincel de 

quadro 

branco. 

  

 

A avaliação 

acontecerá através 

da observação de 

atividades orais e 

escritas. 

Metodologia/Sequencia Didática 

 Apresentação da música “Planeta água” em slide; 

 Demonstração em slide que música é poema; 

 Identificação das características de um poema; 

 Apresentação do que é um texto em prosa; 

 Atividade escrita no caderno; 

 Produção de texto em prosa sobre a origem, distribuição e utilidades da água. 

Sumário: 

Estudo das características de um poema e da prosa. 

Resolução de atividade escrita. 

Produção de texto em prosa. 
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Apêndice 8-Plano de aula 2 da PES de Língua Portuguesa no 6º ano B    

PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Profº (a) Orientador (a):Sérgio Mendes  Profº (a)/Educador(a) Cooperante: 

Aluno (a)Mª do P. Socorro S. Pereira Local de Estágio: UEB Jornalista Neiva Moreira 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Data: 14/09/2015 

Série: 6º ano B Tempo: 50 min 

Tema  Objetivos  Conteúdos  Recursos  Avaliação 

 

 

Língua oral e 

escrita 

 

 

 

 

 Sanar as 

dificuldades 

ortográficas; 

 Ampliar o 

vocabulário; 

 Compreender o 

significado das 

palavras 

Dificuldades 

ortográficas 

 Dicionário; 

 Ficha de 

palavras 

(soletrando); 

 Quadro 

branco; 

 Pincel de 

quadro branco 

A avaliação 

acontecerá através 

da observação de 

atividades orais e 

escritas. 

Metodologia/Sequencia Didática 

 Apresentação da dinâmica soletrando; 

 Divisão da turma em dois grupos meninos e meninas; 

 Brincadeira do zerinho ou um para quem inicia o jogo; 

 Será sorteada 10 palavras do texto “Planeta Água” para cada grupo, totalizando 20 palavras com seus 

respectivos significados; 

 Para iniciarmos o jogo virá a frente um aluno para cada palavra sorteada; 

 Em acerto o grupo ganha um ponto e se errar não perde, mas também não ganha ponto; 

 Vence a equipe que soletrar o maior número de palavras corretas; 

 As palavras devem ser registradas no branco. 

Sumário: 

Estudo da escrita de diferentes palavras do texto “Planeta Água”. 

Aplicação do jogo soletrando. 
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Apêndice 9-Plano de aula 1 da PES de Matemática no 6º ano B    

PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Profº (a) Orientador (a): Sérgio Mendes  Profº (a)/Educador(a) Cooperante: 

Aluno (a) Mª do P. Socorro S. Pereira. Local de Estágio: UEB Jornalista Neiva Moreira 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: Matemática 

Data: 10/09/2015 

Série: 6º ano B Tempo: 100 min 

Tema  Objetivos  Conteúdos  Recursos  Avaliação 

 

 

Números e 

operações  

 

 

 

 

 Compreender as 

regras de expressões 

numéricas; 

 Reconhecer os 

símbolos utilizados 

numa expressão 

numérica. 

Expressões 

numéricas 

 Envelopes; 

 Data show; 

 Fichas de palavras, 

sinais e símbolos; 

 Bingo das expressões 

numéricas; 

 Questões 

xerocopiadas; 

 Quadro branco; 

 Pincel de quadro 

branco. 

A avaliação 

acontecerá através 

da observação de 

atividades orais e 

escritas. 

Metodologia/Sequencia Didática 

 Demonstração  sobre a mesa do professor alguns envelopes, abrir primeiramente os coloridos onde encontram se 

as palavras as palavras regras e prioridades; 

 Perguntas aos alunos qual o significado de regras e prioridades 

 Exposição do conceito das duas palavras no slide; 

 Leitura coletiva de ambos os conceitos; 

 Cada aluno que tiver os envelopes numerados irão abrir de acordo com a sequencia numérica e farão a leitura do 

que está contido dentro dos mesmos que são as regras para resolver uma expressão numérica; 

 A cada abertura do envelope a professora vai mostrando exemplos no data show e fazendo outro no quadro 

branco; 

 Resolução de expressões numéricas no quadro branco; 

 Confecção coletiva de um cartaz com as regras de sinais; 

 Formação de grupos para realização do bingo das expressões numéricas. 

Sumário: 

Estudo das regras de resolução de expressões numéricas. 

Construção e resolução de expressões numéricas a partir de problemas. 
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Apêndice 10-Plano de aula 2 da PES de Matemática no 6º ano B      

PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 

Profº (a) Orientador (a): Sérgio Mendes  Profº (a)/Educador(a) Cooperante: 

Aluno (a) Mª do P. Socorro S. Pereira.  Local de Estágio: UEB Jornalista Neiva Moreira 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: Matemática 

Data: 11/09/2015 

Série: 6º ano B Tempo: 50 min 

Tema  Objetivos  Conteúdos  Recursos  Avaliação 

 

 

Números e 

operações  

 

 

 

 

 Identificar dados 

em situações do 

dia a dia que 

resultem numa 

expressão 

numérica; 

 Interpretar 

problemas para 

elaboração e 

resolução de 

expressões 

numéricas. 

Expressões 

numéricas 

 Imagem de 

conta de água; 

 Quadro 

branco; 

 Pincel de 

quadro 

branco; 

 Problemas 

xerocopiados. 

A avaliação 

acontecerá através 

da observação de 

atividades orais e 

escritas. 

Metodologia/Sequencia Didática 

 Revisão das regras para efetuar uma expressão numérica demonstrando no quadro branco; 

 Apresentação de conta de água xerocopiada; 

 Análise e discussão sobre os elementos que compõem a conta de água; 

 Utilização de dados (histórico de consumo) da conta para formar expressões numéricas; 

 Escrita de problemas para interpretação e resolução de expressões numéricas no caderno.  

Sumário: 

Análise dos dados encontrados na conta de água; 

Construção de expressão numérica utilizando os dados da conta de água; 

Interpretação de problemas para formar e resolver expressões numéricas. 
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Apêndice 11-Carta de consentimento para participação da pesquisa 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA. 

 

Estarei realizando uma pesquisa que tem por objetivo investigar a importância 

da afetividade no processo ensino-aprendizagem da Educação Infantil. A 

mesma poderá ser gravada em áudio e a terá duração de meia a no máximo 

uma hora. Os dados obtidos serão mantidos em sigilo e as informações 

utilizadas para fins de pesquisa, sem identificação do nome dos participantes 

no teor da dissertação. 

Os participantes poderão solicitar quaisquer esclarecimentos caso apareçam 

dúvidas (procedimentos e outros assuntos relacionados a pesquisa). 

A pesquisadora responsável por esta pesquisa é a pedagoga Maria do 

Perpetuo Socorro Soares Pereira, que pode ser contactada pelo 

telefone(98)98884-6996. 

 

________________________________________________ 

Pesquisadora 

 

  

Concordo em participar do presente estudo assim como autorizo para fins 

exclusivamente desta pesquisa a utilização de anotações e gravações 

realizadas comigo. 

 

Data:____/____/____ 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do participante 
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Apêndice 12-Questionário aplicado aos professores  

 
QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM PARA OS PROFESSORES 

 
1-Como você define a palavra afetividade? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2-Houve algum professor que marcou a sua infância? Comente. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3-Você trabalha a sua afetividade e a do seu aluno? De que forma? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4-Em sua opinião existe relação entre afetividade e o desenvolvimento cognitivo? 
Justifique. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5-Que atitudes podem sinalizar a afetividade entre professor e aluno dentro da sala de 
aula? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
6-A afetividade se limita apenas em demonstrações de carinho e contatos físicos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7-No seu dia a dia como docente de educação infantil com quais atitudes você 
demonstra uma relação afetiva com os alunos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
8-O estudo sobre as emoções deveria fazer parte do currículo nos cursos de formação 
dos professores? Explique. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
9-Para você, de que forma as interações afetivas desenvolvidas na sala de aula 
interferem no nível motivacional de uma criança facilitando sua aprendizagem. 
Justifique sua resposta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
10-Você acredita que a afetividade entre professor e aluno interfere na disciplina e 
organização da sala de aula? 
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Apêndice 13-Resultado das respostas do questionário aplicado com os professores 

 
 

RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 
Pergunta 1: 

Como você define a palavra afetividade? 
 

Respostas 

A afetividade quer dizer 
carinho, atenção, amor, 
respeito, tudo que leve a 
um espaço harmonioso. 

Corresponde a afeto, 
carinho e atenção. 

Demonstração de amor 
pelo meu aluno. 

3 1 1 

 
 
 

Pergunta 2: 

Houve algum professor que marcou a sua infância? Comente. 

Respostas 

Sim, minha professora era 
muito atenciosa e 
carinhosa, estava sempre 
disposta a ajudar os alunos. 

Sim, apesar de ser uma 
pessoa muito séria tinha 
uma atenção muito boa 
com seus alunos. 

Não, professor da educação 
infantil não tem recordação. 

2 2 1 
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Pergunta 3: 

Você trabalha a sua afetividade e a do seu aluno?De que forma? 
 

Respostas 

Sim,pois a afetividade está 
ligada diretamente ao 
trabalho da educação 
infantil, e tento desenvolver 
esse trabalho por meio de 
projetos e dinâmicas que 
possibilitem essa relação de 
afeto. 

Sim, trabalho o meu lado 
tanto para refletir sobre 
minha prática, como 
conhecendo o dia a dia do 
meu aluno e buscando 
propostas que favoreçam a 
afetividade entre ambos. 

 

3 2  

 
 

Pergunta 4: 

Em sua opinião existe relação entre afetividade e o desenvolvimento cognitivo? 
Justifique. 

Respostas 

Sim, quando a criança sente 
que está sendo valorizada, 
sua autoestima cresce e 
assim possibilita uma maior 
aprendizagem também.  

Sim,um bom 
relacionamento afetivo 
entre ambas as partes 
possibilita que a criança 
não tenha medo de errar. 

Sim,quando o professor 
demonstra atenção pela 
criança ela se sente 
valorizada e assim é 
estimulada a realizar as 
atividades propostas em 
sala de aula. 

2 1 2 
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Pergunta 5: 

Que atitudes podem sinalizar a afetividade entre professor e aluno dentro da sala de 
aula? 

Respostas 

Escutar o aluno sempre que 
for necessário para 
entender seus problemas, 
na troca de vivências. 

Respeitar as dificuldades de 
cada um ,apoiando nos 
desafios, demonstrar um 
bom relacionamento. 

Diálogo, respeito, 
proximidade com a criança, 
elogios e atenção. 

1 2 2 

 
 
 

Pergunta 6: 

A afetividade se limita apenas em demonstrações de carinho e contatos físicos? 

Respostas 

Não, também é necessário 
estabelecer regras de 
convivência em grupo. 

Não, implica em 
estabelecer regras, limites, 
mas sempre demonstrando 
atenção e preocupação com 
o educando. 

 

2 3  

 
 
 
 

Pergunta 7: 

No seu dia a dia como docente de educação infantil com quais atitudes você demonstra 
uma relação afetiva com os alunos? 

Respostas 

Estabelecendo regras e 
limites construídas de 
forma coletivamente. 

Elogiando suas atividades 
realizadas, através do 
diálogo e envolvendo-os 
em combinados. 

Respeitando as dificuldades 
individuais de cada criança 
e estabelecendo diálogo 
para elaboração de 
combinados. 

2 1 2 
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Pergunta 8: 

O estudo sobre as emoções deveria fazer parte do currículo nos cursos de formação dos 
professores? Explique. 

Respostas 

Sim, porque as emoções 
fazem parte do nosso 
cotidiano e se não tivermos 
uma compreensão dela 
nesse processo ensino 
aprendizagem fazemos pré- 
julgamento dos educandos 
que não deveriam existir. 

Sim, seria de suma 
importância para 
compreendermos melhor o 
nosso papel dentro de uma 
sala de aula com crianças 
com inúmeros problemas 
emocionais, o que acaba 
por atrapalhar o seu 
desenvolvimento cognitivo. 

 

1 4  

 
 

Pergunta 9: 

Para você, de que forma as interações afetivas desenvolvidas na sala de aula interferem 
no nível motivacional de uma criança facilitando sua aprendizagem? 

Respostas 

Um bom relacionamento 
desperta no aluno o esforço 
e o interesse em aprender 
aquilo que está sendo 
proposto a ele. 

A interação aumenta a 
autoestima e dá segurança 
ao educando. 

 

3 2  

 
Pergunta 10: 

Você acredita que a afetividade entre professor e aluno interfere na disciplina e 
organização da sala de aula? 

Respostas 

Sim, pois ela estabelece 
condutas de respeito, 
atenção, carinho que 
favorecem uma melhor 
estruturação da sala de 
aula. 

Sim, pois a afetividade 
possibilita a negociação de 
regras e limites entre ambas 
as partes. 

Sim, pois a postura do 
professor estabelecerá o 
comportamento do aluno. 

3 1 1 
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Apêndice 14- Registros fotográficos da PES na U.E.B Jornalista Neiva Moreira 

 

 

 

Figura 6: Refeitório 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

Figura 7: Corredor da escola 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

Figura 8: secretaria 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 9 : Pátio da escola onde os pais esperam os alunos 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

Figura 10 : Porta da sala de direção 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

Figura 11 : biblioteca 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 12 : Quadra de esportes  
Fonte: Acervo do autor 

 

 

Figura 13 : Atividade em dupla  
Fonte: Acervo do autor 

 

 

Figura 14 : Atividade individual 
Fonte: Acervo do autor 
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Apêndice 15- Registros fotográficos da investigação na U.E.B Profº Elpídio Hermes de 

Carvalho 

 
Figura 15: Participação dos pais nas apresentações dos filhos  

Fonte: Acervo do autor 

 

 

Figura 16 : Crianças participando da contação de história da Páscoa 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 17 : Confecção de cobra gigante coletivamente 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

Figura 18 : Contação da história Barco do Comandante 
Fonte: Acervo do autor 
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ANEXO 1-Música Planeta água  

 

 

ANEXO 2-Cruzadinha sobre água 
 

 



 
 

84 
 

ANEXO 3- Atividade “Tudo sobre mim” 

 

 

ANEXO 4- Slide de Fontes Históricas 
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ANEXO 5- Slide da linha do tempo do Brasil 

 

ANEXO 6 – História do dinheiro 
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ANEXO 7- Linha do tempo do dinheiro 

 

 

ANEXO 8- Conta de água trabalhada nas aulas de matemática 
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ANEXO 9-  Resumo da estrutura dos PCN’s 

 


